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Djur och natur ger liv, lust och hälsa
Kommer du ihåg sommaren när du 
var barn? Hur du plockade smult-
ron i solen, kliade katten på magen 
och hoppade i sjön flera gånger om 
dagen. Hur mådde du då? Gör om det 
i sommar! Bestäm dig redan nu för en 
semester som laddar dig med en-
ergi, nyttigheter och mängder av nya 
erfarenheter och minnen! Hjärtegår-
den hjälper dig – mitt i Sverige, nära 
vatten, skog och åkrar och med olika 
djur nära till hands. 

Sedan 2014 har den fallfärdiga 
1800-talsgården förvandlats till en 
oas för lugn och ro med mängder av 

läkande och avstressande faktorer. Föreställ 
dig att vakna upp av fåglarnas kvitter, starta 
dagen med en underbar, ekologisk frukost 
serverad en trappa ned. Direkt utanför huset 
håller hästarna gräsmattan trimmad och allt 
de önskar för besväret är lite gott kliande 
och din närvaro. Under dagen lockas du av 
möjligheten att plocka ihop din egen lunch 
i trädgården, slunga honung, eller kanske ta 
cyklarna/barbacka ritt till sjön för ett dopp. 

Gunneli Fallmark och John Pilgrim driver 
Hjärtegården. Gunneli, som är utbildad sjuk-
gymnast, psykoterapeut, yogalärare mm, 
startade sin verksamhet redan för 18 år 
sedan, då i Stockholm. Syftet var att kom-
plementera existerande vårdcentraler med 
ett helhetsperspektiv på vården, som många 
tillsammans med Gunneli tycktes saknades 
(saknas fortfarande?). 40 års erfarenhet av 
arbete med patienter, skolbarn, olika grupp- 

och företagsledande uppgifter samt mängder 
av utbildningar utgör nu grunden i Hjär-
tegårdens utbud för att på bästa sätt hjälpa 
barn, tonåringar, utbrända/deprimerade 
vuxna, högkänsliga personer och andra som 
har svårt att bli förstådda och hörda. 

Även du, som är helt problemfri, är lika 
välkommen till Hjärtegården! Vem som helst 
har möjlighet att boka våra Bed & Breakfast 
platser för att förenas med djur och natur 
och känna lugnet på allvar! 

Nära djur och natur 
För Gunneli är det viktigt att visa vägen för 
andra, genom naturligt läkande, och möjlig-
göra för de som inte själva har möjlighet att 
bo på landet, att ändå kunna få komma hit 
till lugnet.   

– Jag jobbar med människan som en 
helhet, med lite andra metoder än de som 
finns på den vanliga, vita mottagningen. Här 
bygger jag upp det som jag vet både tilltalar 
människan, som också enligt både forskning 
och beprövad erfarenhet, läker och stärker 
säger Gunneli. 

Till gården kan man dessutom komma 
för att varva ned och bara njuta av luften, 
ljuset, grönskan och vattnet. Olika aktivite-
ter ger dessutom en rik meny av tillgängliga 
upplevelser. Till det går det alltid att boka in 
ytterligare behandlingar, om man skulle vilja 
det. 

– Speciellt nu i dessa tider så är det mycket 
oro och ovisshet runtomkring oss. Jag vill 
kunna sprida lite ljus i mörkret och ge män-
niskor hopp om en bra upplevelse att se 
fram emot. Att redan nu kunna fokusera på 
besöket hos oss längre fram i sommar. Då har 
vi något positivt och härligt att se fram emot 
och det gynnar både kropp och själ säger 
Gunneli.  

Vänta inte för länge med din bokning 
bara! I juni finns endast enstaka dagar kvar. 
Bättre med plats är det i juli och augusti än 
så länge. 

Prunkande trädgård 
I Hjärtegårdens stora trädgård, odlas det 
främst enligt permakultur-tänkande. 

– Permakultur innebär att det ska vara 
hållbart för framtiden och med omsorg om 
både människor, djur och jorden. Alltså 
giftfritt och med så liten yttre påverkan som 
möjligt. Skogen och jorden själv är de riktiga 
experterna på växande, alltså gäller det att 
hitta samklang och samarbete med jorden. 
I Gårdsbutiken säjs sedan egenproducerad 
honung, grönsaker och plantor liksom ekolo-
giska stapelvaror och rengöringsartiklar.  

– Allt är snällt för både människa, djur och 
natur, säger Gunneli. n


