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Din kreative hjerne handler om, hvordan du hjælper din hjerne med at tænke skævt og få nye ideer. Mange
tror, at kreativitet enten er noget, der kommer af sig selv, eller at kun nogle mennesker er 'født kreative'. Men
kreativitet kan faktisk trænes op - ligesom en muskel. I bogen her lærer du, hvad der hjælper dig med at være
kreativ, og hvad der kan forhindre dig i det. Du får syv helt konkrete tips til at lege nye ideer frem og få glæde
af det, din hjerne faktisk kan. Når du kan arbejde kreativt og tænke anderledes, er der i øvrigt altid noget at
grine af i livet. Det gør det hele meget sjovere!Serien 'Hjernevenner' er en række små bøger om hjernens
spilleregler, som er skrevet, så de kan forstås og bruges fra cirka 10 år og opefter. Dette er den syvende bog i
serien.Anette Prehn er sociolog, prisvindende formidler og forfatter til en række bøger om hjernens
spilleregler. Blandt andet har hun skrevet de populære Hjernesmart-bøger. Hun mestrer den særlige kunst at
forklare svær viden på en enkel og jordnær måde, så den let kan forstås, huskes og gøre gavn i menneskers
hverdag.
Se mere: www.hjernesmart.dk'Både gastronomi og forskning kan blive lovligt elitært og frakoblet
almindelige menneskers liv. Men begge dele bør tilhøre folket, og det kræver en relevant, passioneret og
jordnær formidling. Med Hjernevenner-serien skrevet til børn og unge tager Anette Prehn denne vigtige
opgave på sig. I Din kreative hjerneviser hun, hvad der kan fremme såvel som spænde ben for kreativitet, og at
kreativitet er som en muskel, der vokser, jo mere den bruges. Minibogen er en hyldest til den krøllede hjerne
og en nyttig guide til at lade kreativiteten flyde frit.' - Claus Meyer, kok og iværksætter
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Kasper Larsen2018-01-21 15:21. Learning Agency’s team består af psykologer og kreative, som skaber
e-learning og blended learning, der kan huskes.
En gjennomgang av søvnstudier viser hvor lange «powernaps» du må ta for at hjernen og kroppen din skal få
mest mulig ut av det. 05. Hvad er stress egentlig - og hvad kan DU gøre. Hjertet, et knyttnevestore muskler i
brystet, pumper blod gjennom kroppen til å forsyne den med oksygen og andre næringsstoffer. 2013. Du. En
gjennomgang av søvnstudier viser hvor lange «powernaps» du må ta for at hjernen og kroppen din skal få
mest mulig ut av det. Start her, hvis du står og mangler en krøllet hjerne til at få dine tanker over i et visuelt
univers. Blichers Sildig Opvaagnen fra 1828 er uden sidestykke en af mine yndlingstekster. For blot 10 år
siden var Meditation en eksotisk, lidt underlig praksis indhyllet i tåge fra røgelsespinde. Tak for din ordre. På nett siden 1998 Et nettsted med gode tradisjoner for flørt og erotisk spenning - med diskresjon, anonymitet
og lite rølp. Høyre side hjerte blokkering. Kreative Frikvarter til din hjerne Jeg håber, at jeg med mine kurser,
kan være med til at gøre tilgangen til det abstrakte maleri mere afslappet - det vigtigste er. Learning Agency’s
team består af psykologer og kreative, som skaber e-learning og blended learning, der kan huskes. Nu er vi
også blandt de største med 200 studenter, der … Druidene var keltiske vismenn som forvaltet åndelig
informasjon i mange århundrer, bl. Learning Agency’s team består af psykologer og kreative, som skaber
e-learning og blended learning, der kan huskes. Hjertet, et knyttnevestore muskler i brystet, pumper blod
gjennom kroppen til å forsyne den med oksygen og andre næringsstoffer.

