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Kreativ Fitness Lene Bornemann Hent PDF Denne ebog er inspiration til personer og arbejdspladser, der har
set, at det er en god idé at træne sin kreativitet. Den forklarer i en enkelt og letfordøjeligt sprog om kreativitet

og om, hvad vi kan få ud af at være kreative. Hvert kapitel giver dig:

· Inspiration i form af en video vi har håndplukket til formålet

· Beskrivelse af den gavn du kan have af at træne netop denne kreative indstilling

· Øvelser og refleksioner

· Klart overblik over, hvilke kreative muskler du træner med øvelserne

· Links til alverdens videoer og artikler
Sagt om Kreativ Fitness: “Jeg kan varmt anbefale bogen. Den er nytænkende. Den er kreativ og så er den

skrevet i en positivitet som netop kreativitet skal ose af.” Gitte Ballesheim, skuespiller “Jeg har læst jeres bog
og synes den er helt fantastisk. Nem at gå til, gode øvelser og sjove videoklip – der får mig til at grine og
træne min lattermuskel. Jeg vil tage øvelserne med mig på arbejde og afprøve dem. Endelig en bog der

fortæller mig hvordan jeg kan træne min kreativitet og ændre på mine ikke-kreative kedelige vaner." Kristine
Andersen, Uddannelsesleder PAU, Professionshøjskolen UCC “Jeg har nydt læsningen og jeres mange input
har sat gang i min indre kreativitet og ikke mindst lidt grin.” Karin Tofteng, Skadeservice Ansvar, Codan
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