
Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

 

 

Sinun vuorosi -
aktivoi aistisi
runojen voimaksi
1. Tuoksuharjoitus

Hae keittiöstä mausteita. Valitse muutama,
sulje silmät ja tuoksuttele niitä. Kirjoita ylös
sanoja, joita tuoksut herättävät sinussa.Kirjoita sanoista runo.

2. Katso mutta älä silmillä

Kirjoita runo, jossa käytät kaikkia muita aisteja paitsi näköaistia. Kurkkaa lista tämän kirjeen
alusta!

 

Uutiskirje marraskuu 2021

 

Kurssikirjeen aihe: aistit runojen voimana
Hei ja kiitos sinulle, kun olet mukana maksuttomalla Kirjoita Paremmin -kurssilla :)

Tavoitteeni on, että opit uutta ja kirjoitat paremmin. Jaan tärppejä ja työkaluja paremman
tekstin tuottamiseen - uskon, että kirjoittamisen ilo ja inspiraatio löytyy onnistumisten
kautta. Hienoa, että olet mukana tällä matkalla!

Tällä kertaa opit, miten aistivoimainen runo syntyy ✍️

 

 

Aistikas vinkki inspiroitumiseen!
Kaikessa luovassa kirjoittamisessa aistien hyödyntäminen on tärkeää. Aistit vievät lukijan
maailmaan, jossa nähdään kuullaan, haistetaan, maistetaan, tunnetaan. Aisteja on useita,
käyttökelpoisia niistä ovat kaikki:

• näkö

• kuulo

• tunto

• haju

• maku

• asentoaisti

• ns. kuudes aisti

Kaikki edellä mainitut lienevät sinulle tuttuja. Asentoaistin tunnistat, kun suljet silmäsi ja seisot
yhdellä jalalla. Tunnet, kuinka huojut ja tasapainoaisti aktivoituu. Kuudennesta aistista puhutaan
intuition ja joskus myös paranormaalien ilmiöiden yhteydessä. Aavistetaan jotain näkymätöntä
tai vielä tapahtumatonta. Nämä kaikki aistit ovat hyvin käyttökelpoisia runojen kirjoittamisessa.

 

https://ak-kustannus.creamailer.fi/email/6182374a4dd2f
https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/0cf70531ca6a931a339c6b5a6ea0f6bf/
https://www.facebook.com/
https://linkedin.com/
https://twitter.com


Kurssilaiset reittasivat tämän
TärppiTallenteen erinomaiseksi ka. 4,54
(asteikko 1-5)

 

Jos haluat opiskella lisää

Annan tärppejä ja työkaluja runojen kirjoittamiseen
tässä TärppiTallenteessa. Jos haluat opiskella

enemmän, nappaa omasi tästä!

  

OHJELMA

1. Mikä runo on? Eri runolajeja

2. Vinkkejä runon kirjoittamiseen

3. Opetellaan haiku ja tanka
 

TärppiTallenne Runojen
kirjoittaminen →

 

Kirjoittajan VinkkiPiilo →

 

Seuraava kurssikirje taas
joulukuussa :)

Hmmmm... kirjoittaisinko paremmin?
Taatusti! Luvassa lisää tärppejä ja työkaluja.

Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne

 

Ota yhteyttä! Kotisivut
Päivitä yhteystietosi

 

Muistathan Kirjoittajan VinkkiPiilon?
Muistathan aina, että kaikki aiemmat kurssikirjeet löydät kurssilaisten omasta, maksuttomasta
Kirjoittajan VinkkiPiilosta! 

Muista salasanasi author1
 

 

 Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →  

https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/0cf70531ca6a931a339c6b5a6ea0f6bf/
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/K04X1g/MjA1ODQ3NzczfDM5NjA3MnwxNTM1NjV8NjgxMw%3D%3D
https://www.akkustannus.com/vinkkipiilo/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Kes%C3%A4kuun+kirje+Lyriikka&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.akkustannus.com/kirjoituskurssi/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Kes%C3%A4kuun+kirje+Lyriikka&utm_content=%5Bemail%5D
https://yritys.fi
https://ak-kustannus.creamailer.fi/user-settings/no-user


Askarruttaako jokin? Haluatko lisätietoja?
Ota rohkeasti yhteyttä!
anne@kirjoitaparemmin.fi
GSM 050 4656 305 / Anne Lukkarila

 Kerro kaverille 

    

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

mailto:anne@kirjoitaparemmin.fi
https://ak-kustannus.creamailer.fi/forward-to-a-friend/6182374a4dd2f
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