
Inspiration Vision Coaching God mat 
Konstterapi  Qigong  Psykologisk teori 
Vaken vila Kommunikation Time Out 
Musik      Samvaro             Lugn                   

Sinnenas Retreat
MED CARINA ENGSTRÖM, TINE SYLVEST & CARINA GRANÖ-TRÄSKELIN

OM KURSLEDARNA

Tine Sylvest 

Tine är utbildad skådespelare. De första 20 
åren av sin yrkeskarriär har hon jobbat som 
professionell skådespelare och sångare. 

Hon har en arbetshandledarutbildning och 
tre psykoterapeututbildningar: två konst-
terapeututbildningar på gestaltterapeutisk 
grund och en familjeterapeututbildning. 

Tine har en egen privatmottagning i Vasa  
där hon jobbar med individualterapi, 
familjeterapi och arbetshandledning, hon 
undervisar i ledarskap och intrapersonell 
psykologi, och hon coachar professionella 
och semiprofessionella artister. 

Mycket sällan framträder hon numera som 
sångare och/eller konferencier på konserter.

På kursen Sinnenas Retreat är de ämnen 
som hon ansvarar för psykologisk teori, 
självkännedom och konstterapi. Dessutom 
är hon huvudansvarig för eventuell under-
hållning och mysmusik på kvällarna samt 
röstanvändningspassen på morgnarna.

www.unicorn.fi

Carina Granö-Träskelin

Carina har över 20 års erfarenhet av att 
jobba med kommunikation på olika sätt. 
Först som journalist på Rundradion och 
dagspress men även som informationschef 
för samkommunen Svenska Österbottens 
Förbund.

Sedan hösten 2012 är hon egen företagare 
för Wasa Wellness. Det som tidigare var en 
allmän bastu har Carina förvandlat till en 
oas för välmående mitt i Vasa. 

Carina är diplomerad coach (ICF), diplome-
rad stress- och friskvårdsterapeut, qigong- 
instruktör samt pol.mag. med inriktning på 
masskommunikation (Åbo Akademi).

Under retreaten kommer hon att leda 
qigongen samt hålla i konceptet Vaken 
Vila där du i fem steg lär dig hur du på ett 
effektivt sätt samlar kraft i nuet.

www.carina.wasawellness.fi

Carina Engström 

Carina är legitimerad sjukskötare inom 
psykiatri och har jobbat sedan 2006 på 
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral. 

Övriga utildningar: EMDR-terapeut (trau-
materpi) vid Åbo Akademi, hypnoterapeut 
och hypnosanalytiker vid Svenska Skolan 
för Etisk och Analytisk Hypnos i Stockholm 
(SSEAH), Dream Builder Coach (Life Maste-
ry Institute, USA) samt Reiki I och II.

På kursen kommer hon att hålla workshop 
i att bygga drömmar och ge handfasta red-
skap i att steg för steg uppnå drömmar och 
mål. Hon kommer också att leda meditati-
va morgonpromenader och annan medita-
tion kvällstid.

www.carinaengstrom.com
Torsdag 30.6 kl 10 – Söndag 3.7 kl 15

vid Gertruds i Larsmo
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en kurs for dig som har lust att
lära känna dig själv ännu bättre än du redan gör 

utöka tillgången till dina egna resurser 

vila dig

träffa andra härliga människor

bo några dygn på en underbar, naturskön plats 

ha roligt

utöva yoga och qigong

jobba med egna visioner i coachingsessioner 

pröva på konstterapi

äta gott 

bli undervisad i psykologiska teorier

gå på meditativa vandringar 

mysa kring lägerelden på kvällarna

grilla grönsaker eller korv

lyssna på och/eller delta i musik och sång

Info och anmälan:  Carina Granö-Träskelin, 040 153 2003, carina@wasawellness.fi eller 
Carina Engström, 040 960 2755, info@carinaengstrom.com

Kursavgift per person 514 € vid anmälan senast 11.3.2016 och vid senare anmälan 
564 €. Max. 30 deltagare; kursen förverkligas vid minst 21 deltagare. 
Betalning sker till konto: Mottagare ”CC&T projekt”, FI 58 1528 3000 1089 72, SWIFT 
NDEAFIHH. Betald kursavgift räknas som bindande anmälan. 
OBS! Vid betalning skriv namn, telefonnummer och e-post under ”Meddelande”.

I kursavgiften ingår all undervisning och underhållning som framgår av kurspro-
grammet samt kost & logi torsdag–söndag. Det finns möjlighet att bo i enkelrum, 
de flesta sovrum har 2–6 sängar. Under kursen serveras husmanskost, även vegeta-
risk vid behov. Meddela ev. allergier och annat senast den 20.6.2016.

Vid eventuell avbokning senast 1.6.2016 returneras 80 % av den inbetalade kursavgiften, 
2.6.-16.6.2016 returneras 50 % av beloppet och efter 16.6.2016 sker ingen återbetalning.

Ifall det inte blir tillräckligt med deltagare förverkligas inte kursen och alla anmälda 
deltagare blir kontaktade för returnering av kursavgiften. Beslut härom tas 23.6.2016. 

Torsdag 30.6 börjar med inkvartering, kaffe och presentation av kursen, 
kursledarna och deltagarna. Resten av dagen är hela gruppen tillsammans 
på en föreläsning om konstterapi, psykologisk teori, kommunikation och 
självkännedom.

De följande dagarna delas deltagarna upp i tre grupper som turas om mellan 
kursledarna, så alla får möjlighet att pröva på de olika ämnen som erbjuds 
på kursen.

För den som har lust med stillhet och lite tidigare morgonväckning, börjar 
dagarna med en meditativ morgonvandring, och fortsätter eventuellt 
med qigong eller röstanvändning, grounding- och andningsövningar.  
Sedan är det fruktost för alla mellan kl. 8.00 och 9.00. 

Därefter arbetas i pass i tre mindre grupper, med pauser för förmiddags-
kaffe, lunch och eftermiddagste. Efter det sista passet är det middag som 
följs av mys, grönsaks- eller korvgrillning och eventuell underhållning eller 
gemensam lek eller musicerande, beroende på deltagarnas önskemål. 

Söndag 3.7 börjar som de andra dagarna och fortsätter med pass i mindre 
grupper. Efter lunch samlas alla till kaffe, evaluering av kursen och farväl.

..

KURSPROGRAMMET

mojlighet att arbeta med bl.a:
  

Coaching       Konstterapi       Psykologisk teori

Qigong       Vaken vila       Kommunikation

..

Torsdag 30.6. kl. 10.00 – söndag 3.7. kl. 15.00
vid Gertruds i Larsmo, Gertrudsvägen 4, 68560 Eugmo

Kursledare är Carina Engström, Carina Granö-Träskelin och Tine Sylvest

Sinnenas Retreat


