
Jag är Dipl. uttryckande konstterapeut och leg.
arbetsterapeut med psykoterapikompetens (s.k. Steg 1).
Jag är utbildad i Sverige, USA och Schweiz. och har en
M.A. /C.A.G.S degree i Expressive Arts Therapies,
Jag har fördjupning i bild, psykodrama, bioenergetic
bodywork samt estetisk videofeedback.
Jag har genomgått UGL och practitioner nivå inom NLP
samt ett år på handledarutbildning. Senaste nytt är
Konsultationens Konst - ett utvecklingsprogram i System
Thinking & Action Methods samt utbildning till instruktör i
Mindfulness- Här och Nu programmet.

Eva Håkansson

Art@Work® [art-at-work]

          UTBUD
          Företagsanpassade workshops

                Kurser i uttryckande konst, mindfulness, meditativt måleri
               
          Handledning & konsultationer, coaching

Gång på gång får jag bekräftat att det egna skapandet har en given plats för
hälsa och utveckling. Denna ofta slumrande aspekt av oss själva, längtar
att få  komma till tals. Min erfarenhet är att vi alla har denna resurs inom oss.

Uttryckande Konst
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I Art@Work ligger fokus på den kreativa processen.
Här uppstår nya kommunikationsmöjligheter. Kroppen minns, bilden talar,
musiken känns och orden hörs. Vi tar in vår värld via våra sinnen. Stress
och press gör att vi förlorar kontakten med oss själva. Konsten har en
självreglerande funktion och hjälper oss att bringa ordning, skapa helhet
och balans. Genom att skifta perspektiv och öka spontaniteten öppnar vi
för oväntade lösningar och överraskande resultat. Du får ostörd tid och
hamnar lätt i det som kallas FLOW (den subjektiva upplevelsen att vara
helt engagerad i livet). I flow fördjupas koncentrationen, vi tappar tid och
rum, handling och medvetande smälter samman och nuet är det som
gäller. Denna totala uppmärksamhet gör att vi lätt glömmer bort problem,
vår omgivning och även vårt eget jag – en befrielse som efteråt kan leda
till problemlösningar, förstärkt självkänsla och ökad medkänsla. Ofta är
flow resultatet av att vara tillsammans med andra i nära samverkan

Uttryckande konst kombinerar
Bildskapande och betraktande; vi formar och synliggör det osynliga
Rörelse och dans; vi släpper på spänningar och frigör rörelselust
Musik; vi påverkar vår sinnesstämning – skapar närvaro, lugn och glädje
Gestaltning; vi utforskar roller samt provar nya lösningar på invanda mönster
Skrivande och nytänkande; vi sätter ord på upplevelser och erfarenheter

 KONST
  en väg till hälsa och utveckling!

       Art@Work är
          glädjeskapande
          energigivande
          stressupplösande
           självutvecklande

        teamstärkande
                                 resultatberikande

”Jag är imponerad över hur mycket vi hann och hur väl de olika momenten
 kompletterade och byggde upp inför det kommande hela tiden. För min
 personliga del gav kursen tillgång till "nycklar" och "öppningar" till delar av
 min personlighet som jag behöver vara medveten om i mina framtida val.” 
 Göran, tandläkare

”Det här borde alla ta sig tid att göra!” Maria, lärare

”Kursen öppnade ögonen för andra, nya dimensioner i livet som påverkar mitt
yrkesliv”  Gunilla, lärare

”Det var som att få nyckeln till sig själv – på alla plan. En otrolig befrielse.” 
 Lisa, ekonom

”Tack för att jag fick reda på vad jag måste göra.”  Greger, projektledare

”Roligt och allvarsamt på samma gång.” Mia, journalist

"Mycket inspirerande och bra i mitt sökande efter "gnistan".
 Maria, grafisk formgivare

”Låsningen släppte och sången föll på plats.”  Louise, artist

”Ett välbehövligt avbrott- tid för mig själv, tillsammans med andra.
 Lotta, egen företagare

”Tack för en positiv, kravlös och inspirerande workshop med vår arbetsgrupp. Fint
att få mötas på annat sätt än i samtal, och vilsamt att uttrycka sig "med högra
hjärnhalvan". Yvonne, beteendevetare, Landstingshälsan Västmanland

”Du har lyckats lotsa oss igenom alla härliga bilder, med både organisations
perspektiv och djupare nivåer! Bilderna kommer leva kvar länge, även om vi
glömmer orden …” personalen på Feelgood, Grev Turegatan, Stockholm

”Skaparglädje - något helt annat som visade sig vara väldigt nyttigt. Fick min puls att
gå från stressad till helt lugn. Tänk att samarbetet blev  både homogent och vackert
Bra med lite mjuka prylar i denna tekniska värld.”  personalen på Swedbank

Kombinationen av uttryckssätt berikar och  fördjupar processen och blir en
brygga mellan vår inre verklighet och vår yttre verklighet, mellan oss själva
och andra.

                 Kraven på prestation lämnar vi utanför dörren
            – det handlar om att utforska det vi tror vi inte kan –


