WEEKEND Z COACHEM dla PAR
W DOMU "POD ANIOŁAMI"
Jaki mamy związek, a jaki chcemy mieć?
Kameralna forma rozwoju dla par
(coaching i mentoring)
połączona z regeneracją
(sen, spacery, dobre jedzenie),
z dala od zgiełku miasta
i codziennych obowiązków.

zapraszam Was
na weekend podczas którego:
Zatrzymacie się, żeby odpocząć, pobyć ze sobą,
posłuchać śpiewu ptaków, szumu drzew
Posłuchacie własnych myśli, uczuć i siebie nawzajem
Poznacie swoje wartości, potrzeby, źródła napięć
i konfliktów w Waszej relacji,
Przejrzycie się w „lustrze” Waszej relacji
Stworzycie świat Waszego związku i Wasze światy
Nauczycie się jak mówić żeby być wysłuchanym i jak
słuchać żeby usłyszeć
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DOKĄD WAS ZAPRASZAM?
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 mojego związku.
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.
Do małej, przyjaznej wioski w otoczeniu lasów,
w woj. świętokrzyskim, ok 40 kim do Kielc, ok 150 km
do Warszawy i Krakowa.
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CO WAM OFERUJĘ?
CZAS: przyjazd: piątek godz. 11.00. wyjazd:
niedziela godz. 17.00. Jest też możliwość w
wybranych dniach tygodnia
3 SESJE COACHINGOWO-MENTORINGOWE,
120 min każda
MATERIAŁY I ĆWICZENIA do autorefleksji i
autodiagnozy.
NOCLEG: 2 dni w klimatycznym 2-os
apartamencie z łazienką i salonikiem, do
dyspozycji jest również ogród z pergolą,
hamakiem
WYŻYWIENIE: 7 posiłków pysznych i zdrowych
możliwość skorzystania z rowerów

INWESTYCJA: 2 450 zł/para
możliwość płatności w 2 ratach
www.corelacje.pl

NOWOŚĆ!

WEEKEND Z COACHEM i WEEK WE DWOJE

CZAS: 9 dni przyjazd: piątek godz. 18.00. wyjazd: niedziela godz. 12.00
(następnego tygodnia)
3,5 dnia z coachem, 2 sesje coachingowo-mentoringowe, 120 min każda,
na początku i i 2 sesje coachingowo-mentoringowe na końcu pobytu
5,5 dnia sami w "Domu pod Aniołami"
MATERIAŁY I ĆWICZENIA do autorefleksji i autodiagnozy.
NOCLEG: 9 dni w klimatycznym 2-os apartamencie z łazienką i salonikiem, do
dyspozycji jest również ogród z pergolą, hamakiem
WYŻYWIENIE: 7 posiłków przygotowanych pysznych i zdrowych, pozostałe
we własnym zakresie
możliwość skorzystania z rowerów
INWESTYCJA: 3 200 zł/para, możliwość płatności w 2 ratach
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CO PISZĄ UCZESTNICY?
"Weekend w "Domu Pod Aniołami" był czasem niesamowitego
wzmocnienia dla naszej relacji. Przeżyliśmy piękne chwile w uroczym
miejscu, którego atmosfera wspierała oderwanie myśli od codzienności i
skupienie na naszej relacji.
Podczas wyjazdu poznaliśmy lepiej siebie, zrozumieliśmy nasze światy,
co nas łączy, w czym jesteśmy różni i jak siebie postrzegamy.
Prowadzeni przez Agatę, poruszyliśmy ogromną ilość ważnych tematów
na które nie potrafiliśmy zagospodarować wcześniej czasu. Mieliśmy też
okazję zając się toksynami w związku podtruwającymi nasze codzienne
funkcjonowanie i je pożegnać. Dziękujemy Agacie za ogromne
zaangażowanie i dbałość o każdy szczegół podczas wyjazdu, a także za
Monika i Andrzej
jej mądrość, ciekawość i cierpliwość."
"Oczekiwaliśmy pracy nad sobą i naszym
związkiem, wszystko zostało spełnione i wracamy
do domu z pięknym prezentem w postaci siebie.
Wszystko było niewymuszone, płynęło swoim,
właściwym tempem. Zjawiałaś się zawsze w
odpowiednim momencie. Przepyszne jedzenie,
fajne przekąski i super koktajle. Dostaliśmy wiedzę,
wiarę, szacunek i zrozumienie. Dostaliśmy
serdecznosć, przyjaźń i uśmiech. Dziękujemy."

Kasia i Przemek
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Jeżeli czujesz, że właśnie tego potrzebujesz
to umów się ze mną na 30 minutową
rozmowę telefoniczną – wysłucham Cię z
uważnością i odpowiem na każde pytanie
związane z oferowanym wyjazdem
rozwojowym.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Agata Gebhardt
tel.: 609 210 461
Agata@corelacje.pl
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Nazywam się
Agata Gebhardt
jestem coachem i mentorem
relacji osobistych i biznesowych

Towarzyszę kobietom i mężczyznom 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 1800 godzin sesji, 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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szept duszy
szelest skrzydeł
usłyszysz
tylko w ciszy
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