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Erbjudande: 
BÄTTRE SKAPANDE ARBETE I SKÖN ATMOSFÄR? 
 

Prova min CD med naturljud som stimulerar ditt kreativa flow. 
Du får en CD med naturljud av mig som du testar under en tid hos dig.  
I utbyte för detta får jag sedan en kort återkoppling från dig hur det fungerat. 
 

 

Vill du prova? 
Vill du prova en CD så kontakta mig.  
På nästa sida finns också mer info om skivan. 
 
 
 
* Skivan kan du sedan behålla om du vill och använda för eget bruk, med det  
  förbehållet att du inte säljer ljuden vidare eller använder dem professionellt. 
 
 
 
                                       

      
 
 
Tack för ditt stöd i utvecklingen av denna ljudprodukt! 
 

 
Med vänliga hälsningar  
Gunnar Hagman 
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Hur använder jag CD-skivan? 
Justera volymen så pass att ljudet känns stimulerande för dig. Om ljuden från 
naturen känns för påträngande, sänker du volymen tills du känner att ljudbakgrunden 
känns behaglig igen. Tanken är att du skapar en skön atmosfär av sommar med 
hjälp av koltrastar och naturljud. Om du får känslan ”att något saknas” när du trycker 
på pausknappen, då är du på rätt väg med ljudstyrkan. Om en skön känsla sedan 
återkommer när du trycker på play - Då har du lyckats hitta rätt inställning för dig. 
Grattis! 
 
 
 

Så här gör du 
• Stoppa in CD-skivan i din spelare. 
• Använd den ljudstyrka som känns bekväm för dig. 
• Börja jobba med ditt eget kreativa skapande. 

 
 
 
 
 
Hur fungerar det? 
Genom att stimulera den vänstra hjärnhalvan med naturljud, som den sedan i 
bakgrunden tvingas behandla och hålla sig sysselsatt med, så blockeras just då, 
dess automatiska vilja att vara kritisk, (och till det du skapar). Då kan din högra mer 
kreativa hjärnhalva få vara i fred och du bör nu höra mindre kritiska kommentarer än 
vanligt från din vänstra hjärnhalva.  Exempelvis har du kanske någon gång hört de 
här klassikerna eller något liknande: ” Det här kommer aldrig att gå” eller ”Det här är 
ju riktigt dåligt”. ”Sysselsätt din hjärna med det den gillar och är gjord för, som att 
vara i naturen, då blir den förmodligen glad och hjälpsam tillbaka.”  
 
 
 
 
 
Finns det någon garanti? 
Det finns ingen garanti att denna ljudbakgrund fungerar stimulerande för just dig. 
Detta eftersom vi är så olika hur vi tar till oss information och som i detta fall, om vi 
tycker om koltrastar i sommarskogen eller inte. Ha ett öppet sinne och prova själv är 
mitt ord till dig. Sannolikheten att det ska fungera är dock stor.   
 
 
 
Andrapersoner  som gjort liknande slutledningar angående vår hjärnas funktion. 
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