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Några dagars avkoppling med natur, färg, matupplevelser och 
nya möten - när fjället är som vackrast med sprakande färger och 
krispig luft. Måla i naturen utan krav, utforska din kreativitet och 
lär dig Kreativ Meditation för mer energi och balans i livet. Den här 
processen fungerar som allra bäst i naturen och därför har denna kurs 
förlagts på inspirerande Gammelgården Hotell & Restaurang högt 
upp på fjället. Hotellet är en oas med anor från 1600-talet och restau-
rangens matupplevelser är något alldeles extra.
 
Under tre dagar vandrar vi, njuter av Gammelgårdens prisade mat-
upplevelse, upptäcker färger, experimenterar, mediterar och målar.
 
Visst låter det härligt? Välkommen till ditt kreativa jag!
Inga förkunskaper krävs!

Kursens innehåll
Vad är Kreativ Mindfulness? Kreativ Mindfulness handlar om att 
skapa utan krav, att utforska kreativitet för att varva ned och komma 
i balans. Vi använder kreativa övningar som öppnar upp för flow. Vi 
målar till musik, med flödesmönster med tusch, skapar Mandalas och 
använder material som öppnar sinnet tex. choklad. När vi adderar 
doft, textur och smak öppnar vi upp för en helhetsupplevelse.



Vad är Kreativ meditation?
Du lär dig en 3-stegs process som hjälper dig att varva ner. Processen 
är ett flöde mellan meditation, skapande och reflektion som väcker 
den kreativa sidan hos dig till liv. Kreativ meditation är ett kraftfullt 
och enkelt verktyg för att starta dagen med balans, flow och energi.

Kursledare
Kursledare är Ingela Johansson, grundare av Zenart, som har utvecklat 
Kreativ Mindfulness och Kreativ Meditation. Ingela är internationell 
konstnär och konstlärare med snart 30 års erfarenhet av att arbeta 
och utbilda i kreativitet och konst. Hon har ställt ut och lärt ut konst 
i stora delar av världen; Singapore, Malaysia, Bali, Kina, Australien, 
Norge, England och Sverige. Hennes tid i Asien har influerat hur hon 
ser på symboler, färger och hon brinner för att förmedla hur skapande 
kan öka vår livskvalitet och mening. 
 
Berit von Scheven, en mycket uppskattad och erfaren meditations-
ledare är även med och assisterar på kursen.



Röster från tidigare deltagare som lärt sig Kreativ Meditation
”Konstmeditationen 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. Det börjar bli 
en del i min vardag och jag längtar till stunden jag får för mig själv. Men jag 
hade aldrig kunnat göra det utan Ingelas hjälp. Jag rekommenderar alla att 
prova kreativ meditation”.
FRIDA MAGNUSSON, GÖTEBORG

”Det var precis som ett kreativt SPA, jag var fylld med energi efteråt.”
INGER JANSSON, GRUMS

”Med penseln i min hand försvinner stressen”
ANKI FAHLSTAD, WKONSTNÄR, KARLSTAD

PS. Nya vetenskapliga studier visar att stressnivån går ner redan efter 
en halvtimmes skapande och färgläggning. Kreativ Mindfulness är 
ett stresshanteringsverktyg inom det nya området Kulturhälsa. 
Läs mer här i artikeln om Ingela Johansson.



PROGRAM ”Kreativ Mindfulness på fjället”
DAG 1
Grunderna i Kreativ Mindfulness
Samling och incheckning på eftermiddagen
Pröva på Kreativ Mindfulness
Ingela berättar om hur Kreativ Mindfulness kan öka vårt 
välbefinnande och om det nya begreppet ”kulturhälsa”. 
Vi prövar olika material och gör kreativa övningar tillsammans som 
inte kräver några förkunskaper. 
Material: pastell, akvarell, tusch och kol.

DAG 2
Måleri och Mindfulness på fjället
Uppstart inomhus med inspiration och introduktion. 
Genomgång av den Japanska filosofin med Forest Bathing 
och inspiration kring färger.
Vandring för de som vill
Måleri med Mindfulness-övningar
Fika och lunch ute på fjället
På kvällen samlas vi för reflektion innan middagen i 
Viltälskarens Drömrestaurang på Gammelgården.

DAG 3
Workshop - Sinnen
Förmiddagen är fri för egen aktivitet
Lunch i Gammelgårdens Restaurang
Workshop om våra sinnen
Vi målar med fokus på ett sinne i taget. 
Vi känner, doftar, smakar och målar med choklad till musik.

DAG 4
Konstmeditation på fjället
Samling och reflektion
Avslut och utcheckning på förmiddagen



Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs! Vi välkomnar både nybörjare och de 

som målat länge. Det är din egna process som är viktig.

Allt material ingår
Allt material som behövs för skapandet ingår: 

pastell, akvarell, tusch, och kol.

Kreativ Mindfulness 3 dagar
Pris  5 175 kr/person

I priset ingår boende med del i dubbelrum, 
helpension och kursavgift. Tillgång till hotellets bastu. 

Allt material som behövs för skapandet ingår: 
pastell, akvarell, tusch, och kol.

Tips! Det finns möjlighet att boka härlig Yoga varje morgon.
Ta gärna med termos och ryggsäck.

Varmt välkomna till sköna, kreativa dagar!


