
 

NYSTART 
VÄLKOMMEN TILL VACKRA 

BLEKINGE 

-ett retreat för dig som både vill vila upp dig OCH 
hitta ny kraft 

• Är du tillbaka efter semestern och allt går i samma gamla 
hjulspår? 

• Behöver du komma bort och vila upp dig och hitta tid för 
dig själv? 

• Vill du bli mer medveten om vad som funkar för dig och 
börja lyssna på din kropp? 

• Drömmer du om att ändra dina vanor och skapa något 
nytt? 

• Vill du hitta det som skaver och få en mer glädjefylld 
vardag? 
 

Då är detta retreatet för dig!  
Retreatet hålls av Martina Hårdstål, Dipl. HSP-terapeut och 
yogalärare. 
Fokus kommer att vara nulägesanalys, rensa bort det som inte 
stämmer för dig längre och skapa något nytt. Detta kommer vi att 
göra genom att öka din självmedvetenhet om din kropp och själ, 
lära oss hantera obalans, prata om stress och rädslor och skapa det 
du längtar efter. Vi kommer att köra minst ett yoga-pass om dagen 
(som är mjuk och inkännande och som passar alla oavsett tidigare 
erfarenhet). 

För mer information gå in på www.hogkanslighetscoachen.nu 
 

 

 

VAD SOM 

INGÅR 

Föreläsningar  

Praktiska övningar 

Gruppdiskussioner 

Yoga och 

avslappning 

 

Din investering: 

Early bird 2400kr 

(anmälan senast 

31/8) (därefter 

2700kr) 

När:  

 27-29 September 

Vart: 

Skärgårdsön Tjärö 

i Blekinge 

ANMÄL DIG TILL: 

Martina Hårdstål 

070-0635653 

martina.hardstal@ 

gmail.com 

gmail.com 

 



Mer detaljerad information: 

Tjärö är en fantastisk skärgårdspärla som man lätt förälskar sig i. De 

röda husen ger en ”Bullerby”-känsla och naturen med hav, skog och 

klippor är otroligt vacker! 

Boende: Boende ingår inte i kursen (finns från 495kr/natt). På www.tjaro.se ser du vilka 

boendealternativ som finns. De erbjuder hotellrum alternativt stugor eller vandrarhem. Det finns 

reserverat dubbelrum på hotellet för oss men önskar du något annat så väljer du det själv. För att 

boka rum, gå in på hemsidan eller ring 0454-600 63. Önskar du hjälp, kontakta mig så löser vi det 

tillsammans. 

 

Mat: Det finns en restaurang på ön som erbjuder frukost, lunch och middag (mat ingår inte i 

kursen). Du kan också välja att bo på vandrarhem och nyttja köket, för egenhushållning. För mer 

information om restaurangen, se www.tjaro.se. 

 

Transport: Åker du bil tar du dig till Järnavik. Åker du kollektivt stannar buss/tåg i Bräkne-Hoby 

(där jag sedan kan hämta upp med bil, om du meddelar mig). Från Järnavik går en båt ut till Tjärö 

som tar 10 minuter (kostar 80 kr tur och retur och ingår inte i kursen). Vi åker tillsammans båten kl 

14 på fredagen. 

 

Ungefärligt upplägg på kursen: 

Fredag:  

Kl 14, båt till Tjärö från Järnavik 

 Kl 15-18 Föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner Tema: Nulägesanalys 

 Kl 18-20 Middag och egentid 

 Kl 20-21 Kvällsyoga med avslappning 

Lördag  

Kl 7.45-9.00 Yoga och meditation 

 Kl 9.00-10 Frukost 

Kl 10-13.30 Föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner Tema: Stress, Rädslor och 

känslohantering 

 Kl 13.30-15 Lunch och egentid 

Kl 15-18 Forts. Föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner Tema: Stress, Rädslor och 

känslohantering 

http://www.tjaro.se/
http://www.tjaro.se/


 Kl 18-20 Middag och egentid 

 Kl 20-21 Yoga alternativt annan kvällsaktivitet 

Söndag:  

Kl 7.45-9.00 Yoga och meditation 

 Kl 9.00-10 Frukost 

 Kl 10-13.30 Föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner Tema: Glädje och skapande 

Båt går tillbaka kl 13.45 eller 15:45. Kursen slutar på Tjärö kl 13.30. Valfritt om man vill stanna 

och äta lunch eller åka hemåt direkt. 

 

Villkor: 

Antal deltagare på kursen är max 12 st.  

Jag förbehåller rätten att kunna ställa in kursen om deltagarantalet blir lågt. Senast 3 veckor 

innan kursstart får du besked. Ingen ersättning för resekostnader eller boende utgår, utan du 

som deltagare har själv ansvar för att avboka i tid till Tjärö och eventuellt resebolag.  

 

 Kontaktinformation: 

 Martina Hårdstål 

Tele: 070-063 56 53 

Mail: martina.hardstal@gmail.com 

 

 

 


