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Future is every now.
Avoid self-sabotage



Τι είναι τα Coaching Retreats?

Το Coaching Retreat είναι μία συνάντηση εργασίας και
ευεξίας, όπου μέσα σε ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα
εναλλάσσονται ενότητες που αφορούν στο σώμα
(χαλάρωση, ενδυνάμωση, ενεργειακές θεραπείες), στην
ψυχή και στο πνεύμα, με την αξιοποίηση της Ψυχολογικής
Προσέγγισης Gestalt. 

Στην αρχή κάθε χρόνου, όλοι θέτουμε στόχους και
ξεκινάμε με αισιοδοξία και όνειρα! Σύντομα όμως αρχίζουν
οι αναβολές και η αντίσταση να επιτύχουμε τους στόχους
που τόσο θέλαμε… Γιατί;

Στο χειμερινό Coaching Retreat θα επεξεργαστούμε τις
βασικές στάσεις που εμποδίζουν την εξέλιξη και που
εξαιτίας τους σαμποτάρουμε τον εαυτό, αποτυγχάνοντας
στους στόχους που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει.

Θα έχουμε την ευκαιρία με τις ατομικές και ομαδικές
δραστηριότητες, ασκήσεις και εμπειρίες να γνωρίσουμε
καλύτερα τον εαυτό μας και να χρησιμοποιήσουμε τη
δύναμη που διαθέτουμε για να πραγματοποιήσουν αυτό
που ονειρευόμαστε για την εργασία και τη ζωή μας.

Γελωτοθεραπεία και stress relief
Ενεργειακή ενδυνάμωση
Ομαδική εργασία για αύξηση της προσωπικής
επίγνωσης για τις πεποιθήσεις που μας εμποδίζουν 

Χάραξη προσωπικού πλάνου επιτυχίας
Open space session χωρίς πρόγραμμα, όπου οι
προτάσεις έρχονται από το σύνολο
Γνωριμία με μια ιδιαίτερη γωνιά του Πηλίου,
γευστικές δοκιμές τοπικών κρασιών και
παραδοσιακών προϊόντων
Προτάσεις για πρωτότυπες βραδινές ψυχαγωγίες

Το Winter Coaching Retreat περιλαμβάνει:
Ένα πρωινό κι απογευματινό εργαστήριο (workshop) κάθε
μέρα και μία ψυχαγωγική πρόταση για το βράδυ.

Θεματικές ενότητες: 

       να προχωρήσουμε

 

Βρεθούν σε περιβάλλον αισιοδοξίας
Αντλήσουν νέες δυνάμεις
Αυξήσουν την επίγνωσή τους για τον τρόπο που
αντιμετωπίζουν την εργασία τους
Αλληλοεπιδράσουν με άτομα από άλλα
εργασιακά περιβάλλοντα
Αυξήσουν την ψυχική ανθεκτικότητα τους
Απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον και να
πάρουν μια γεύση από τη γαστρονομική
παράδοση του Πηλίου

Σε ποιούς απευθύνεται το Winter
Coaching Retreat:

Σε «stressed leaders», επαγγελματίες, στελέχη
επιχειρήσεων, managers και επιχειρηματίες που
εργάζονται με άλλους ανθρώπους και νοιώθουν την
ανάγκη ενδυνάμωσης.

Δίνοντας τους την ευκαιρία να:
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Πληροφορίες για την προηγούμενη επιτυχημένη διοργάνωση
του Summer Coaching Retreat μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.teamspirit.gr/coaching-retreats/

https://www.teamspirit.gr/coaching-retreats/


Νανά
Ζυγούρα

Ντέμη
Μωραϊτου

Ηλιάνα
Κυνηγοπούλου

Ομάδα Σχεδιασμού & Υλοποίησης

Τα Coaching Retreats δημιουργήθηκαν από την έμπνευση,
την εμπειρία, τη γνώση και την επιθυμία της προσφοράς για
την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των σημερινών
επαγγελματιών. 

Τρεις άνθρωποι των επιχειρήσεων, της ανθρωπιστικής
προσέγγισης και της εκπαίδευσης, η Ντέμη Μωραΐτου, η
Ηλιάνα Κυνηγοπούλου και η Νανά Ζυγούρα, σχεδίασαν
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσωπικής και
επαγγελματικής αυτοβελτίωσης, για εσάς που θέλετε να δείτε
τη ζωή και την εργασία σας με νέα προοπτική.
 
Στο ειδικά σχεδιασμένο coaching retreat ακολουθούνται όλες
οι σύγχρονες μέθοδοι του επαγγελματικού coaching και
περιλαμβάνονται βιωματικές ασκήσεις, επαγγελματικά
εργαλεία, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ψυχαγωγικές παράλληλες
δραστηριότητες και υλικό για το πνεύμα, το σώμα και την
ψυχή.

Πως με βοηθά η Ψυχολογική Προσέγγιση Gestalt

H Ψυχολογική Προσέγγιση Gestalt μπορεί να με βοηθήσει να
είμαι πιο λειτουργικός με τα δεδομένα που έχω εδώ και
τώρα, "να κάνω επαφή" με τους ανθρώπους μου και να
μεγαλώνω την επίγνωσή μου για όλα τα θέματα και τους
ανθρώπους μου με ενδιαφέρουν.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Τα εργαστήρια και το υλικό που θα

δοθεί 
Πρωινό και on going καφές και σνακ για
όλες τις ώρες και τις ημέρες
Ελαφρά γεύματα κάθε μεσημέρι 
Όλα τα δείπνα και οι παράλληλες
δραστηριότητες
Διαμονή

Στην συμμετοχή περιλαμβάνονται:

Που θα πραγματοποιηθεί
 
Στον Άγιο Γεώργιο Πηλίου, στο Αρχοντικό Σταθοπούλου, ένα
νεοκλασικό κτήριο του 19ου αιώνα, στο συγκρότημα κατοικιών
PELION HOMES. Ένα χώρο με μεγάλη ιστορία, αυθεντικό
χαρακτήρα και υπέροχη θέα! https://www.pelionhomes.com/

Δικαίωμα
συμμετοχής
550 ευρώ

Δεν περιλαμβάνεται: 
Η μεταφορά από και προς το Πήλιο 
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Τζίνα Θεοφιλίδου
Συντονίστρια

Δηλώσεις
συμμετοχής μέχρι
31/1/2022

https://www.linkedin.com/in/nanazygoura/
https://www.linkedin.com/in/demi-despoina-moraitou/
https://www.facebook.com/BeAliveOfficial/
https://www.pelionhomes.com/
https://www.linkedin.com/in/ginatheofilidou/
https://www.linkedin.com/in/ginatheofilidou/

