
"Relacje są jednym ze sposobów na 
poznanie samego siebie" A rnold Mindell



www.corelacje.pl

WEEKEND Z COACHEM
W DOMU "POD ANIOŁAMI"

 

Ekskluzywna, kameralna forma coachingu połączona 
z wypoczynkiem, z dala od zgiełku miasta i codziennych 

obowiązków.
Umożliwia autentyczny kontakt ze sobą, chwilę zatrzymania 
i refleksji, poszukanie odpowiedzi na ważne dla nas pytania.

„Jakie mam relacje,
a jakie chcę mieć?”
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Jeżeli potrzebujesz
przyjrzeć się relacjom jakie tworzysz
poznać swoje wartości, przekonania 

przejrzeć się „w lustrze” drugiej osoby
spędzić dobry czas z koleżanką/przyjaciółką

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli marzysz
o weekendzie w małym, drewnianym domku za miastem, 

w dobrym towarzystwie, to…
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poznania siebie: swoich potrzeb, wartości, snów
 
zrozumienia źródła napięć i konfliktów 
w relacjach
 
tworzenia Mapy Relacji
 
jak zamienić krytykę i zazdrość 
w sprzymierzeńca
 
przygotowywania i jedzenia razem posiłków
 
wspólnych spacerów po lesie
 
odpoczynku i zabawy

Zapraszam Cię razem
 z twoją koleżanką lub 

przyjaciółką na weekend  
podczas którego doświadczycie:
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Zapraszam Was do szczególnego miejsca - 
- tam, gdzie Anioły mówią dobranoc, a ludzie 
i koty spadają na cztery łapy! Do miejsca 
wyjątkowego też dla mnie i mojej ‘ścieżki 
serca’. 
 
Spotkamy się w „Domu Pod Aniołami”,
 który ma już 60-letnią historię wpisaną 
w jego wnętrze i energię. W otoczeniu 
pięknego ogrodu z energią dębu, brzóz
 i jesionu, w pobliżu lasu.
 
Na co dzień mieszka w nim ponad sto Aniołów, 
a moi Goście są przez nich zawsze mile 
widziani, ugaszczani i obdarowywani.

DOKĄD WAS ZAPRASZAM?
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SZCZEGÓŁY OFERTY

3 sesje i 3 ćwiczenia coachingowe z coachem, zestaw ćwiczeń do 
autorefleksji i autodiagnozy.
 
nocleg w „Domu Pod Aniołem” w pokoju 2 os z łazienką, 3 posiłki: 
śniadanie, lunch, kolacja (wspólnie przygotowywane), spacery po 
lesie, odpoczynek w ogrodzie w meksykańskim hamaku lub 
‘toskańskiej’ pergoli. 
 
Strzęboszów 10, gm. Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie.
 
Przyjazd: piątek godz. 10.00. Wyjazd: niedziela godz. 16.00. 
 
Jest też możliwość w wybranych dniach tygodniu.
 
1 150 zł/osoba, możliwość płatności w 2 ratach

Dla ducha:
 
 
Dla ciała:
 
 
 
 
Miejsce:
 
Czas trwania:
 
 
 
Inwestycja:
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PROPONOWANY PLAN WEEKENDU

10.00 – 12.00 powitanie i nawiązanie relacji z miejscem
 
12.00 – 13.30 lunch wspólnie przygotowany w domu lub pergoli
 
14.00 – 15.00 czas wolny
 
15.00 – 17.00 wspólna sesja coachingowa
 
17.00 – 17.30 wspólne przygotowanie kolacji
 
17.30 – 18.30 kolacja w domu lub pergoli
 
19.00 – 20.30 historia/film z przesłaniem lub taniec w ogrodzie

PIĄTEK
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PROPONOWANY PLAN WEEKENDU

8.30 – 9.30 śniadanie wspólnie przygotowane
 
9.30 - 11.00 „love walk” z ćwiczeniami coachingowymi
 
11.00 - 13.00 czas na refleksje w odosobnieniu
 
13.00 - 14.30 lunch w domu lub w pergoli
 
14.30 – 16.00 czas wolny
 
16.00 - 18.00 wspólna sesja coachingowa 
 
18.30 – 19.30 kolacja wspólnie przygotowywana w domu lub 
w pergoli
 
19.30 – 21.00 taniec, rytuały

SOBOTA
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PROPONOWANY PLAN WEEKENDU

8.30 – 9.30 śniadanie wspólnie przygotowane
 
9.30– 11.00 relaks i refleksja w ogrodzie lub spacer po lesie 
 
11.00 – 13.00 wspólna sesja coachingowa
 
13.00 - 14.30 lunch wspólnie przygotowywany
 
14.30 - 15.30 podsumowanie – z czym wyjeżdżamy?

NIEDZIELA
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Jeżeli czujesz, że właśnie tego potrzebujecie 
dla Siebie i dla Waszej Relacji, 
to umów się ze mną na 45 minutową, 
bezpłatną telefoniczną konsultację – 
wysłucham Cię z uważnością 
i odpowiem na każde pytanie związane
z oferowanym  wyjazdem rozwojowym.
 
 
 
Szczegółowe informacje i zapisy:
 
Agata Gebhardt 
tel.: 609 210 461 
gebhara@gmail.com
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szept duszy
szelest skrzydeł 
usłyszysz tylko

w ciszy



Jestem coachem relacji w życiu i w biznesie.
 
Towarzyszę w procesie świadomej zmiany i rozwoju, poprzez nawiązanie autentycznej relacji ze sobą i z drugim człowiekiem. 
Inspiruję do połączenia potencjału tego, co cenimy i dostrzegamy w sobie, ale też tego, co krytykujemy i marginalizujemy. 
Wspieram proces odkrywania własnej tożsamości, tego „kim jestem” i podążania za tym, „kim chcę być”. Wierzę, że „relacje są 
jednym ze sposób na poznanie siebie” (Arnold Mindell). 
 
Jestem ciekawa drugiego człowieka, tego kim on jest, jego wartości, potrzeb, pragnień, świata w którym funkcjonuje i kreuje. 
Podczas przeprowadzonych ponad 1600 godzin coachingu, miałam przyjemność i zaszczyt pracować z wieloma niezwykłymi 
kobietami i mężczyznami, towarzysząc w procesie ich zmiany zarówno osobistej jak i zawodowej. Odkryłam, że ludzie i miejsca 
mają swoją niepowtarzalną moc, a ich połączenie jest niezwykłym potencjałem. Zapraszam do takiego miejsca, które chętnie 
dzieli się swoją mocą i pomaga odkryć bogactwo naszego wnętrza.
 
Jestem rocznikiem ’68, kochaną i kochającą żoną, przyjaciółką, poetką z węgierskim alter ego :), dobrym towarzyszem podróży, 
właścicielką „Domu Pod Aniołami”. 
 
Lubię gotować, a właściwie komponować potrawy i celebrować chwile z przyjaciółmi przy dobrym jedzeniu, winie i rozmowach. 
 
Więcej informacji o mnie znajdziesz na stronie: www.corelacje.pl
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Nazywam się
 
Agata Gebhardt


