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Må bra med 

kreativitet och mindfulness.

Kurserna för dig som gillar att vara kreativ (även om bild inte var ditt ämne i skolan, eller att du
inte kan rita mer än en streckgubbe) och är nyfiken på mindfulness
Att skapa utan krav i kombination med mindfulness och att få pröva nya material och tekniker
kan hjälpa oss att få tillbaka andningen i magen och ha en punkt för återhämtning i kalendern.
Teknikerna du lär dig kan du sedan plocka fram när du behöver slappna av,
fokusera eller få inspiration.

Vi skräddarsyr även team/individuella event för företag.
Du kan också välja att gå digitalt. 

Välkommen med anmälan eller frågor till Ingela, 0738775422,
Swedishartanddesign@gmail.com
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Kreativ mindfulness
Lär dig en process med mindfulness, kreativitet och reflektion. Kreativ mindfulness är ett verktyg för
återhämtning och kreativitet Du lär dig enkla mindfulness övningar på 5 - 20 minuter och du får
pröva olika kreativa material, uttryck och reflektionsövningar. Ex. måleri med kaffe och collage
Det blir ett verktyg för att lyssna på dig själv och vara kreativ.
Vi välkomnar både nybörjare och dig som målat länge. Det är din egen process som är viktig.

Datum 10, 17 och 24 September och 3, 10 och 17 December
Tid: 18 - 21
Plats: Bilda, Drottninggatan 40, Karlstad, stor lokal med liten grupp på 8 personer
Pris: 2500:-
Kursledare Ingela Johansson
Material och fika ingår.

"Kursen har betytt väldigt mycket för mig. Den har öppnat mitt inre och jag börjar lära känna mig
själv och det som är viktigt för mig. Den ger mig inre lugn, en styrka och en glädje jag inte vill vara
utan. Den börjar bli en del i min vardag och jag längtar till stunder jag får för mig själv. "
Frida Magnusson, Göteborg



Kreativ mindfulness, Stockholm
Lär dig en process med mindfulness, kreativitet och reflektion. Kreativ mindfulness är ett verktyg för
återhämtning och kreativitet Du lär dig enkla mindfulness övningar på 5 - 20 minuter och du får
pröva olika kreativa material, uttryck och reflektionsövningar. Ex. måleri med kaffe och collage
Det blir ett verktyg för att lyssna på dig själv och vara kreativ.
Vi välkomnar både nybörjare och dig som målat länge. Det är din egen process som är viktig.

Datum 16, 17 och 18 Oktober
Tid: 18 - 21, 10 - 14 och 10 - 14
Plats: Praktiska Gymnasiet, Bromma, stor lokal med liten grupp på 8 personer
Pris: 2500:-
Kursledare Ingela Johansson
Material och fika ingår.

"Kursen har betytt väldigt mycket för mig. Den har öppnat mitt inre och jag börjar lära känna mig
själv och det som är viktigt för mig. Den ger mig inre lugn, en styrka och en glädje jag inte vill vara
utan. Den börjar bli en del i min vardag och jag längtar till stunder jag får för mig själv. "
Frida Magnusson, Göteborg
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Kreativ meditation
Lär dig en process med meditation, kreativitet och reflektion. Kreativ meditation är ett verktyg för
återhämtning och kreativitet Du lär dig enkla meditations övningar på 5 - 20 minuter och du får
pröva olika kreativa material, uttryck och reflektionsövningar. Ex. måleri med doft 
Det blir ett verktyg för att lyssna på dig själv och vara kreativ.
Vi välkomnar både nybörjare och dig som målat länge. Det är din egen process som är viktig.

Datum 8, 15, 22 Oktober
Tid: 18 - 21
Plats: Bilda, Drottninggatan 40, stor lokal med liten grupp på 8 personer
Pris: 2500:-
Kursledare Ingela Johansson
Material och fika ingår.

"Fantastiskt rolig och givande kurs! Kreativ meditation för mig blev ett verktyg för reflektion,
lekfullhet och kreativitet .Ingela är otroligt duktig på och locka fram glädjen och hur man
kan använda sig mer av sin intuition. Efter kursen har jag fortsatt använda metoden och
förutom stillhet och reflektion så har det gett nya insikter, perspektiv och mycket
glädje.Tack Ingela!"  Maria Lindblad
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MAKE YOUR OWN MARK, Hilma af Klint och Kusama
Vi inspireras av 2 av konstvärldens giganter. Hilma af Klint som målade abstrakt
mästerverk av universum före sin samtid och Kusama som utgår från att vi och universum
utgår ifrån prickar. Två mästare som hittade sitt eget sätt att skapa. Vi kommer att lära oss
mer om dess två och skapa inspirerade upplevelsen. Vi kommer att jobba fritt på canvas
med akryl och blandtekniker.

Datum: 10:e Oktober,  28:e November, helgkurs 
Tid: 10 - 16 (paus för lunch)
Plats: Bilda, Drottninggatan 40, gruppstorlek 8 personer
Pris: 850:-
Kursledare Ingela Johansson
Material, canvas och fika ingår

"To paint from heart and spirit."
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RYGGRADEN och DRIVKRAFTEN,
Jag har inspirerats av att måla ryggar som konstnär under många år. För att jag tycker våra
ryggar och kroppsspråk säger mycket om hur vi mår. För min egen del har värken ofta haft
en koppling till en inre och yttre stress. På workshopen kommer vi att måla/teckna våra
egna ryggar. Färdiga silhuetter finns för de som tycker att det är enklare. Vi kommer även
att reflektera kring vår egen hållning och kopplingen till intuitionen.

Datum: 21:e November
Tid: 10 - 16 (paus för lunch)
Plats: Bilda, Drottninggatan 40, gruppstorlek 8 personer
Pris: 850:-
Kursledare Ingela Johansson
Material, canvas och fika ingår

Tema: Måla för att förstå.

Nytt tema
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MÅ BRA MED FÄRG OCH NATUR, helgkurs
Den här kursen handlar om:
Hur du kan uppleva färg och natur för att må bättre, få mer harmoni och skapa det du vill.
Vi prövar forest bathing, och målar abstrakt på canvas/akvarellpapper. Ute och inne
beroende på väder. Du får lära dig mer om kopplingen mellan färger, landskap och
välmående, ett recept på en harmonisk abstrakt tavla ingår.

Datum: 12:e September
Tid: 10 - 15 (paus för lunch)
Plats: Borgmästarholmen eller Bilda, Drottninggatan 40, gruppstorlek 8 personer
Pris: 850:-
Kursledare Ingela Johansson
Material, canvas och fika ingår

"Med penseln i handen försvinner stressen." Anki Fahlstad



VARFÖR HAR ANDRA GÅTT KURS?
Att hitta tillbaka till sig själv.
Att få mer balans och mindre stress i tillvaron.
Komma tillbaks till skapande och måleri.
Få pröva att meditera i kombination med att måla.
Nyfiken på att testa mindfulness.
Att få en bättre självkänsla.
Att sova bättre.

UNDERSÖKNING
På www.transverses.fr hittar du "When creativity increases well-being: the case of the
creative meditation", en studie av Mathilde Gautier Phd där hon beskriver effekter från
tidigare deltagare i kreativ meditation.
Sammanfattning:
1/ ökad självmedvetenhet/självkänsla
2/ mindre stress och mer fokus
3/ en ökad kreativitet



WWW.ZENART.INFO

Vem är er kursledare,
På bilden ser ni mig ha en live painting på en utställning i Singapore.
Att lära ut hur kul det kan vara att skapa och att skapa är det roligaste jag vet.

Jag höll i min första kurs i teckning i Karlstad när jag var 18 år.
Idag har jag haft workshop, utställningar och kurser i åtta länder.
Meditation har varit ett intresse sedan tonåren, och jag har gått olika kurser genom åren.

Under sex år har jag bott i Sydost Asien och lärt mig många tekniker för att slappna av,
se på symboler, färg, material och att skapa. 
Zenart processen har jag utvecklat sedan 2014, och 2019 gav jag ut boken
"Create to Flow."

Jag hoppas vi ses på en kurs i höst.
Ingela



WWW.ZENART.INFO

GÅ KURSEN DIGITALT,

Kreativ mindfulness och kreativ meditation finns som online kurser på svenska
och engelska. 

På hemsidan hittar du även den första boken om Zen art processen 
Create to Flow. Du får med den som E-bok om du går en kurs.

Här finns även en kortlek med inspirationskort för skrivande och skapande.

Har du frågor om vad som passar dig bäst, hjälper jag gärna till med råd.



WWW.ZENART.INFO

Återhämtning
och inspiration


