
 K R E A M I N D  
W O R K S H O P  F O R
V I R K S O M H E D E R

 

V/ Lærke Egefjord, læge og billedkunstner og 
Mette Bahnsen, mindfulnesslærer og filmproducer

Denne workshop giver et indblik i, og erfaring med
hvordan du kan øge ro, fokus, glæde og flow med kunst,
kreativitet og mindfulness. 



Det er sundt for krop, sind og hjerne at få et pusterum - en pause fra stress,
tænkning og formålsrettet produktivitet. Men det er ikke  nemt at gøre
noget vi ikke er vant til.

KREAMIND er en workshop hvor du får viden om og erfaring med
hvordan kunst, kreativitet og mindfulness kan bruges i din hverdag. 

Forskningen viser at kunstoplevelser, kreativitet og øget nærvær styrker den
mentale sundhed og dæmper symptomer på eksempelvis stress, angst,
depression og demens. Det øger glæde, ro, fokus og virkelyst.

I denne workshop er et aktivt element at du ikke kun lærer med hovedet,
men også med hænderne og kroppen. Netop det giver en hel speciel
stemning: At sidde sammen både i stilhed og fordybelse og i flow og lave
noget med hænderne. Det åbner op for en anden type af samvær og
samtaler. 
Det handler nemlig ikke bare om at sidde stille og lave meditationsøvelser
eller male en pæn akvarel, men om hvordan du kommer i kontakt med de
allerede iboende kvaliteter af nærvær, ro, virkelyst og kreativt potentiale i
dig selv. 

Mange tror at de ikke kan meditere eller male et billede. Men at være
nærværende og kreativ er noget de fleste i et bredere perspektiv har
erfaring med og ALLE har potentiale til at være kreative og nærværende.
Men nogle gange er det en kunst at finde vejen dertil. 

FORSLAG TIL PROGRAM
Kl. 12-13: Oplæg om kreativitet og mindfulness
Kl. 13-15: Workshop med mindfulness og kreative øvelser 

Antal deltagere: 10- 40

Pris for 3 timers workshop ekskl. transport og materialer:  10.000 + moms

 

Mette Bahnsen, mindfulnesslærer (MBSR) &
filmproducer, www.mind-online.dk

Lærke Egefjord, læge, forfatter 
& billedkunstner, www.laerkeegefjord.dk 


