
”Kreativt flow” 
en workshop som öppnar upp vår intuition och skaparkraft

Vågar jag lyssna till mitt 
kreativa inre jag eller 
styr min hjärna alla mina 
beslut? 
Med en bas i den vedantiska 
traditionen vägleder jag delta-
garna genom yoga och meditation 
vidare in i en kreativ process.
En kreativ process där vi utgår 
från vår intuition och kreativa 
inre kraft och vägleds lägga vår 
tänkande och dömmande hjärna åt 
sidan. Att jobba med penna, pap-
per och färg är bara en form för 
att hitta sin kreativa kraft som 
sen kan ligga till grund för att 
våga fatta beslut både i var-
dagen och i jobbet utifrån sin 
intuition.

”Såå befriande, alltid lättare att uttrycka känslor med färg” Mikaela T

”En helt grym workshop med fantastisk ledning som gjorde det helt naturligt trots att jag 
aldrig gillat att måla”. Catrin S

”Så inspirerande och givande workshop där alla sinnen fick vara med. Efteråt kände jag mig 
kraftfull”. Carina R
”En fantastisk upplevelse. Att börja med lite yoga - andning för att komma ner i lugn och ro 
och sen sitta i det och rita och måla var som att hamna i någon slags trans. En helt underbar 
och annorlunda upplevelse. Gör gärna om det igen”. Ewa R

Sagt av deltagare;

Workshopen är härligt frigö-
rande oavsett deltagarens mål 
och kräver inga förkunskaper 
förutom nyfikenhet och ett öp-
pet sinne. Den är härligt med-
itativ och läkande.

Workshopen är på minst 2,5 
timmar utan paus men kan an-
passas efter behov.

Kontakta mig gärna för infor-
mation och offert. 
mail; karin@korulife.se  mo-
bil; 070-9993656

Jag, karin Björnsdotter, är 
yogainstruktör, konstnär och 
”possibilitarian”

”Become a possibilitarian. No 
matter how dark things seem to be 
or actually are, raise your sights 
and see possibilities. Always see 
them, for they’re always there” 

~Norman Vincent Peale

Jag drivs av att leda 
människor till att veckla ut 
sig, att skala av de ytters-
ta lagren. Att hitta sin kärna 
och sin skaparkraft.
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