
PepStep

Kärnstark: Kursmoduler - Sinne, Näring & Rörelse
Beskrivning
Tillsammans är allt enklare. Kärnstark är kursmoduer online där du med 12 
andra deltagare lär dig de mest beprövade metoderna för bättre välmående 
och sedan hjälper varandra att faktiskt åstadkomma ett resultat.
Vill du öka din hälsa, energi och glädje till önskad nivå och få den att hålla hela 
livet? Då är Kärnstark kursen för dig.
Kursen Kärnstark är uppdelad i tre olika 6-veckors moduler: Sinne, Näring och 
Rörelse, enligt bilden till höger. Du kan välja att antingen delta på alla eller 
enstaka moduler och du kan gå modulerna i vilken ordning du vill.

Upplägg av alla tre kursmodulerna

● Varje kursmodul pågår online i 6 veckor

● Personlig information i ett uppstartsmöte

● 5 avsnitt med inspirerande filmer, dagliga aktiviteter, meditationer, 

övningar, och förklarande texter i Kärnstark-portalen, se bilden här till 

höger.

● 6 digitala veckoträffar för reflektion, diskussion och frågestund

● Gruppchatt med övriga deltagare

● Privat chattrum direkt med instruktören under utbildningen

● Ny övningar och uppgifter varje vecka

● 25 min personlig coachning

Kursportal med videos, övningar och uppgifter
Exemplet på bilden nedan är från kursmodulen Kärnstark Rörelse
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Beskrivning
Vill du ha mer lugn och ro inombords eller att bara känna mer glädje och lätthet i livet? Känner du ibland oro och stress över saker som har hänt eller för 
saker som du tror kommer hända i framtiden?

Denna kursmodul är utformad för dig som vill ha en starkare inre kärna och känna mer stabilitet och trygghet i vem du är och vad du vill.
I sex veckor kommer vi fokusera på ditt sinne, de tankar och känslor som styr dig och hur du väljer att leva ditt liv.

Du kommer tillsammans med din kursledare och grupp utforska dig själv med hjälp av individuella övningar, gruppdiskussioner, inspirerande videos och 
reflekterande samtal.

Kursen utgår från programmets modell för helhetshälsa där alla delar är lika viktiga, d.v.s. det mentala, det fysiska och den näring vi matar vår kropp 
med.

Målet med kursen är att du skall få:
● insikter om dig själv men också om andra
● strategier för att styra ditt liv på det sätt du vill och är trygg med
● verktyg att känna inåt och skapa en stabil kärna inom dig och känna mer glädje och lätthet i livet
● övningar att tillämpa för att stärka ditt inre välmående för ett hållbart liv

  Beskrivning: Kärnstark SINNE
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Vill du ha mer kunskap om vad du ska äta och hur du skall ge din kropp rätt förutsättningar för att vara frisk?

Denna kursmodul är utformad för dig som vill stärka ditt välmående genom den näring du tar in i kroppen i form av sol, energi, tankar, känslor och 
kost. 

Vi kommer fokusera på att stärka det friska inom dig. Med hjälp av övningar, diskussioner och kostråd kommer du bli mer medveten om vad ska 
ska ge din kropp för näring.

Du kommer få kunskap inom den mentala kosten som stärker dig samt också den fysiska näringen som vi människor behöver för att hålla oss 
starka och friska.

Kursen utgår från programmets modell för helhetshälsa där alla delar är lika viktiga, d.v.s. det mentala, det fysiska och den näring vi matar vår 
kropp med. 

Målet med kursen är att du skall få:
● insikter om dig själv men också om andra
● strategier för hur du skall ge din kropp det bästa möjliga i form av mental och fysisk kost
● kunskap om den näring du behöver för att vara frisk och stark
● övningar och verktyg att tillämpa för god näring i ditt liv

Beskrivning: Kärnstark NÄRING
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Vill du ha mer kunskap om vilka övningar och vanor som är bäst för att öka din styrka och återhämtning?

I denna kursmodul fokuserar vi på kroppen och du får ta du del av kroppsövningar och mindfulnessverktyg som hjälper dig att bli mer medveten 
om vilken aktivitet och återhämtning din kropp behöver.

Du får utbildning och kunskap inom fysisk aktivitet och träning som stärker dig samt den återhämtning som är precis lika viktig för vår kropp.

Kursen utgår från programmets modell för helhetshälsa där alla delar är lika viktiga, d.v.s. det mentala, det fysiska och den näring vi matar vår 
kropp med. 

Mål med kursen är att du skall få:
● Insikter om framförallt dig själv men också om andra
● Strategier för hur du skall ge din kropp det bästa möjliga i form av mental och fysisk träning
● Kunskap om den fysiska aktivitet samt vila du behöver för att vara frisk och stark
● Övningar och träningsprogram att tillämpa i ditt liv

 Beskrivning: Kärnstark RÖRELSE
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Priser nedan inkl moms.

Priser för kursmodulerna Sinne, Näring och Rörelse

Pris för varje enskild kursmodul är 3995 kr/st Ord. 6995 kr/st.

Paketpris för alla 3 kursmoduler, Sinne, Näring och Rörelse är 9995 kr Ord. 16995 kr.

Priser för personlig coaching, träning och rådgivning

A. Personlig coaching för livet och/eller hållbar hälsa

B. Personlig kost- & näringsrådgivning inkl hjälp att välja kosttillskott

C. Personlig fysisk träningscoachning

D. Gruppträning fysisk med coach

Pris A, B & C är 495 kr/25 minuter. Ord. pris 595 kr/25 minuter.

Pris A, B & C är 895 kr/55 minuter. Ord. pris 1095 kr/55 minuter.

Paketpris A, B & C för 5 st a 55 minuter är 3995 kr. Ord. pris 4995 kr.

Priser Gruppträning

Gruppträning fysisk med coach a 55 minuter är 200 kr/pass, eller 1500 kr/10 pass

 Prislista Kärnstark


