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Co było inspiracją?
 
Relacje zawsze były dla mnie ważne, nadawały 
mojemu życiu sens i smak. Wieloletnie 
doświadczenie pracy coacha, pokazało mi, że 
dobre relacje są nam wszystkim potrzebne do 
życia, jak powietrze. Wymagają jednak od nas 
uważności, czasu, zaangażowania - bo wszystko 
co dobre, ma swoją cenę.
 
Projekt RELACJE KOBIET to rozwinięcie idei 
weekendowych wyjazdów rozwojowych dla 
kobiet, które organizuję od kilku lat
w moim „Domu Pod Aniołami”, w odosobnieniu, w 
kontakcie z naturą. Odkryłam, że są Miejsca, 
których moc wspiera nawiązanie głębokiej, 
autentycznej relacji ze sobą. Zaczęłam marzyć 
o wspólnych podróżach kobiet do podobnych 
miejsc. Nie wiedziałam dokąd się udamy… ale 
Anioły wiedziały.
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Czy relacje są dla ciebie ważne? 
 
Czy chcesz przyjrzeć się jakości relacji jakie 
tworzysz? 
 
Czy chcesz nauczyć się korzystać ze wsparcia 
innych kobiet?
 
Czy chcesz spędzić tydzień na Majorce?

Jeśli chociaż na jedno pytanie 
odpowiedziałaś TAK, to dołącz do nas!

Kiedyś kobiety spotykały się razem aby „drzeć pierze”, a my 
proponujemy wygładzanie piór i rozwijanie skrzydeł 
na Majorce!
 
Agata Gebhardt - life coach
Marta Misztal - współorganizatorka

Zapraszam Cię teraz do chwili refleksji:
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ZARASZAMY CIĘ 
 
do spędzenia tygodnia w kameralnym gronie 
10 kobiet na Majorce, w Willi Justel, której 
wnętrze i atmosfera sprzyjają relacjom. 
Podczas tego pobytu, w otoczeniu 
majorkańskiej przyrody i wsparciu życzliwych 
kobiet:

UŚWIADOMISZ SOBIE
 
Jakie masz relacje?
 
Na jakich wzorcach i przekonaniach budujesz 
swoje relacje?
 
Jak korzystasz ze wsparcia kobiet?
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ZOBACZYSZ JAK TO SIĘ PRZEJAWIA 
W TWOIM ŻYCIU
 
Kogo do siebie przyciągasz i dlaczego? 
Kogo wybierasz, a kogo odrzucasz?
 
Czego zazdroszczą Ci inne kobiety? 
Czego Ty zazdrościsz innym kobietom?
 
Kiedy i dlaczego stajesz za sobą? Kiedy 
i dlaczego rezygnujesz ze swoich 
potrzeb?
 
Jak wspierasz kobiety? Jak kobiety 
Ciebie wspierają?

BEDZIESZ MIAŁA OKAZJĘ DO
 
 
nawiązania relacji ze się sobą czyli ze 
swoją wewnętrzną różnorodnością, 
mocą i słabością.
 
skorzystania ze wsparcia, 
doświadczenia, mądrości innych kobiet.
 
dawania i przyjmowania informacji 
zwrotnej w relacji.
 
korzystania z mocy Twoich snów, 
miejsca i natury.
 
stworzenia mapy Twoich relacji, 
wspierających wzorców i przekonań.
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BĘDZIEMY TEŻ 
 
ODPOCZYWAĆ, 
KOSZTOWAĆ LOKALNE POTRAWY, 
ZWIEDZAĆ MAJORKĘ 
 
I DOBRZE SIĘ BAWIĆ!
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PROGRAM WYJAZDU I WARSZTATU
RELACJE KOBIET

Zwiedzanie i lunch w Palma de Mallorca (zwiedzimy Katedrę, 
przejdziemy się urokliwymi uliczkami starego miasta poprzez m.in. 
Placa Major oraz trakt główny, zjemy pyszny lunch na targu 
gastronomicznym z lokalnymi przysmakami)
 
Przejazd do Sa Coma i zakwaterowanie
 
Wspólna kolacja i gra towarzyska

Przylot i zwiedzanie 
Palma de Mallorca

NIEDZIELA

W tym module zapraszam Cię do uświadomienia sobie z uważnością 
i szacunkiem:
 
- pełnionych ról oraz wynikających z nich rang i przywilejów, mocnych 
stron, cienia
 
- wzorców, przekonań, snów na temat relacji
 
- Wewnętrzny Krytyk czy Wewnętrzna Przyjaciółka – z kim mam 
lepszą relację?
 
Pozwoli Ci to zrozumieć i doświadczyć Twojej osobistej mocy oraz 
tego w jaki sposób ją wzmacniasz i w jaki sposób ją tracisz.

Warsztat
MODUŁ 1 
Kim jestem? 
Z czym przyjeżdżam?

PONIEDZIAŁEK
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W tym module zapraszam Cię do przyjrzenia się jakimi kobietami się 
otaczasz, jakie informacje mają dla Ciebie Twoje emocje. 
 
Mapa Relacji – kto mnie wspiera, kto mnie ogranicza?
 
Co mówią moje emocje? Jak mogę je wnosić w bezpieczny sposób?
 
Czego zazdroszczą mi inne kobiet? Czego ja zazdroszczę?
 
Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć Twoje potrzeby w relacjach, rozumieć 
Twoje emocje, pokaże jak w bezpieczny i wspierający sposób mówić 
o trudnych emocjach w relacji.

Warsztat
MODUŁ 2
Jakie mam relacje
z innymi kobietami?

WTOREK

Wybierzemy się na wycieczkę po północno-wschodniej Majorce 
i doświadczymy różnorodności wyspy: starorzymskie miasta Alcudia 
i Pollenca, masywy skalne i zachwycające górskie krajobrazy Cap 
Formentor, góry Tramuntana, 
 
Sa Calobra, sanktuarium i miejsce pielgrzymek w Lluc.

Podczas tego modułu będziesz miała okazję, skorzystasz z potencjału 
grupy (wiedza, doświadczenie, talenty, moc osobista) do rozwiązania 
ważnego dla Ciebie tematu/wyzwania/dylematu. Nauczysz się jak 
skorzystać ze wsparcia innych kobiet w poszerzeniu swoją 
perspektywy, zrozumieniu dylematu, wyborze najkorzystniejszego 
rozwiązania.

WYCIECZKA

Warsztat
MODUŁ 3 
Jak mogę skorzystać ze 
wsparcia innych kobiet? 
Jak mogę dać wsparcie?

ŚRODA

CZWARTEK
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Podczas tego modułu zbierzesz informacje/odkrycia/wskazówki, które 
otrzymałaś. Świadomie skierujesz swoją uwagę na to jakie chcesz 
tworzyć relacje, zdecydujesz co pragniesz pożegnać, co chcesz 
wzmocnić, a na co chcesz się otworzyć, by Twoje relacje 
uszczęśliwiały Cię w życiu.

Warsztat
MODUŁ 4 
Kim chcę być? 
Jakie relacje chcę tworzyć?

PIĄTEK

Ostatni dzień spędzimy aktywnie, ale też odświętnie. Przejdziemy 
kilkukilometrową dziką, nadmorską trasę w kierunku Porto Cristo – 
niewielkiego miasteczka z urokliwym portem. Porto Cristo jest znane 
z cudu przyrody – przepięknych Jaskiń zwanych Smoczymi, do których 
się udamy i gdzie czeka nas niespodzianka. Tu zaczniemy świętowanie 
dobrych relacji,którebędziemy kontynuować podczas uroczystej 
kolacji.

Śniadanie i przejazd na lotnisko w Palma de Mallorca

WYCIECZKA

Wylot

SOBOTA

NIEDZIELA
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8.00 - 8.45 poranny rozruch: spacer na plażę, 
krótka medytacja z oddechem lub tańcem
 
9.00 - 9.45 śniadanie
 
10.00 - 13.00 warsztat rozwojowy
 
13.30 - 15.00 lunch w lokalnej restauracji lub na 
plaży
 
15.00 - 16.00 czas wolny
 
16.00 - 18.30 warsztat rozwojowy
 
19.00 - 20.30 kolacja w domu lub w lokalnej 
restauracji

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA Z WARSZTATEM
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Villa Justel 
 
jest położona w kameralnej miejscowości Sa 
Coma, nad morzem, na wschodnim krańcu 
wyspy. Dom jest położony w dzielnicy willowej, 
przy spokojnej uliczce, w odległości kilku 
minut spacerem do sklepów, barów 
i restauracji oraz 10 min pieszo do pięknej, 
piaszczystej plaży.
 
Do dyspozycji Gości jest: 6 sypialni 
(z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem), 
5 łazienek, duża kuchnia, salon z kominkiem, 
zadaszona weranda z dużym stołem do 
biesiadowania, basen, deck do relaksu na 
leżakach, internet, TV, pralnia, rowery.

GDZIE BĘDZIEMY MIESZKAĆ, PRACOWAĆ 
I ODPOCZYWAĆ?



www.corelacje.pl

CENA OD 3650 DO 4150 ZŁ w zależności od wyboru pokoju (2 i 4 osobowe)

CENA ZAWIERA
 
4 dni warsztatów w 8-10 osobowej grupie, 
prowadzonych przez life coacha z akredytacją 
PCC ICF 
 
3 dni odpoczynku i zwiedzania Majorki 
 
Obecność coacha podczas całego pobytu
 
Zakwaterowanie w Villa Justel – pokoje opisane 
powyżej
 
Śniadanie, lunch, kolacje
 
Transfery lotniskowe
 
Pomoc w znalezieniu korzystnego połączenia 
lotniczego

CENA NIE ZAWIERA TYLKO
 
 
Biletów lotniczych – orientacyjna cena: 150 – 800 
zł, w zależności od dnia zakupu
 
Ubezpieczenia indywidualnego Biletów wstępu do 
atrakcji turystycznych (max. 20-30 euro)
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WARUNKI REZERWACJI
 
Warunkiem rezerwacji w cenie promocyjnej jest 
przedpłata.
 
Ilość miejsc jest ograniczona – max 10 osób.
 
Wyjazd będzie organizowany przy min 8 
uczestniczkach.
 
Zakup biletu rekomendujemy po otrzymaniu od 
nas informacji o zebraniu grupy. Nie bierzemy 
odpowiedzialności za poniesione koszty związane 
z wcześniejszym zakupem biletu, w przypadku 
odwołania warsztatów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:
 

Agata Gebhardt, tel.: 609 210 461, agata@corelacje.pl



Agata Gebhardt 
 
life coach ICF PCC, coach psychologii procesu,
autorka projektu, prowadząca zajęcia
 
Wspieranie ludzi w ich procesie budowania dobrych relacji ze 
sobą i z innymi, odkrywania i realizowania swojej misji 
życiowej, to moja „ścieżka serca” i kariery zawodowej. Jestem 
coachem. Jestem ciekawa drugiego człowieka – tego kim 
jest, jakie tworzy relacje i co kreuje w świecie. Pasjonują mnie 
relacje, człowiek w zmianie i zmiana w człowieku. Podczas 
ponad 1500 godzin sesji coachingowych, miałam 
przyjemność i zaszczyt pracować z wieloma niezwykłymi 
kobietami i mężczyznami. Jako coach towarzyszyłam im 
w procesie odkrywania ich autentycznej tożsamości, 
rozwiązywaniu konfliktów, określania i realizacji celów, 
budowaniu harmonii w życiu.
Prywatnie: jestem dobrym rocznikiem ’68, kochaną 
i kochającą żoną, przyjaciółką, ciocio-babcią, właścicielką 
„Domu Pod Aniołami. Poetką bywam. Lubię sprzątać, gotować 
i celebrować chwile z przyjaciółmi przy dobrym jedzeniu, 
winie, grach planszowych i rozmowach. 
 
Więcej o mnie znajdziesz na www.corelacje.pl

Marta Misztal
 
współorganizatorka projektu, 
właścicielka Villa Justel
 
Mam w sobie dwie Marty, ta od przyjemności życia i podróży 
działa z tą, która jest długoletnim i całkiem 
usatysfakcjonowanym pracownikiem międzynarodowego 
korpo. Jestem totalnie analogową (znacie kogoś jeszcze, kto 
żyje bez facebooka?) kreatorką innowacji w biznesie.
Pasjonują mnie świat i ludzie, uwielbiam poznawać nowe 
miejsca i kultury. Jestem poszukiwaczką nowych wyzwań
i nie umiem siedzieć w miejscu i robić nic. Miałam szansę 
zwiedzić ponad 30 krajów naszego globu, w kilku miałam 
okazję pomieszkać krótszą lub dłuższą chwilę. Dzięki temu 
nawiązałam szereg relacji, zgromadziłam niesamowite grono 
przyjaciół i znajomych, również tych multi-kulti. Wierzę, 
a Majorka to nieustannie potwierdza, że słońce, lazurowa 
woda i błękitne niebo sprawiają, że ludzie są bardziej 
szczęśliwi. 
A całkiem prywatnie jestem dumnym członkiem sporej tzw. 
‘włoskiej’ rodziny, ciocią Martą dla Hani i Kuby oraz pańcią 
kochanego psa Dyzia. 
 
Więcej o mnie na www.linkedin.com/in/marta-misztal/
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Kim jesteśmy?

http://www.corelacje.pl/
http://www.linkedin.com/in/marta-misztal/
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Agata i Marta

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

http://www.corelacje.pl/

