
 

        
 

   

 

 

Gotlandshelg: Hållbart föräldraskap – ett hållbart jag 
 
I en vardag där allt fokus behöver läggas på någon annan och man själv faller i skugga kan 
man behöva hjälp. Hjälp genom verktyg för att inte gå vilse, tappa bort sig själv eller rent 
av gå sönder. Under den här helgen i ett höstvackert gotlandslandskap och i ett varmt och 
ombonat hus är fokuset helt och hållet på dig själv. Vi låter oss komma nära oss själva, vi 
känner på och lär oss om våra egna känslor och behov. Vi får insikt om oss och hur vi kan 
skapa acceptans för situationen och för vem jag är. Under ledning av terapeuterna Helene 
och Evis guidas du och får ta del av praktiska verktyg för att lättare klara av en tuff vardag.  
 
I programmet varvar vi teoripass, övningar i grupp och egna reflektioner kring bland annat 
känslor och behov och vägen till självacceptans. Vila, meditation och egen tid finns inlagt i 
programmet. Du har ett eget rum dit du när som helst kan dra dig undan. Efter helgen 
kommer du att ha verktyg för att lättare se vad du behöver och på det sättet kunna ta hand 
om dig själv i en belastande vardag.  
 
Datum: Fredagen den 20 oktober – söndagen den 22 oktober.  
 
Detta ingår: 
Båtbiljett t/r Nynäshamn-Gotland 
Transport till och från färjan på Gotland 
Helpension inkl fika 
Övernattning i enkelrum 
 
Kostnad: 3 500 kr för privatpersoner, vid fakturering till företag 4 375 kr.  
 
Anmälan och villkor: Anmälan sker via mail till Evis kontakt@evisuellbalans.se eller till 
Helene helene@spraka.nu 
När vi fått din anmälan skickar vi en faktura på anmälningsavgiften som är  
1 500 kr. Resterande summa betalas via faktura nr 2 som kommer och ska betalas i god tid 
innan avresa.  Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar vid förhinder eller avbokning.  
Särskilda önskemål, allergier? Ange det vid anmälan.  
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Vilka är vi? 
 
Evis Bergenlöv är psykosyntesterapeut och brinner för att stödja och få människor att växa 
ur och av sin egen kraft. Hon har arbetat som terapeut, coach och föreläsare i ett flertal år. 
Evis har också specialiserat sig och utvecklat metoden Unga motivationståget där hon 
arbetar med motivation och ungdomar. Hon är också verksam som elevcoach i skolor. 
www.evisuellbalans.se  
 
Helene Kindstedt är psykosyntesterapeut och föreläsare. Hon arbetar med föräldrastöd både 
i grupp och i enskilda samtal. Helene möter i sitt arbete många föräldrar till barn med 
funktionsnedsättningar. Hur kan man som förälder tanka på när livet ställs på ända och 
fortsätter så dag ut och dag in? Genom lättillgängliga verktyg och förhållningssätt till det som 
är kan vi hitta vägen till återhämtning.  
www.spraka.nu 
 

Vi hälsar er varmt välkomna!! 
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