
Konsultacje 
Rozmowa indywidualna on-line               

 Beata Kołodziej 
  

Kiedy: Termin do uzgodnienia 

Gdzie: Spotkanie zdalne na ZOOM 

Czas: 40 minut 

KIM JEST BEATA KOŁODZIEJ?  
To autorka książek poświęconych relacjom, kobiecości i 
męskości, wydanych przez RTCK i Homo Dei. Od 7 lat 
prowadzi warsztaty z kobiecości i budowania dobrych relacji. 
Cykliczne warsztaty odbywają się m. in. w opactwie 
benedyktynów w Tyńcu.  
Opracowała dziesięć prostych zasad, które można skutecznie 
wprowadzić w życie. Przez ostatnie lata pomogła wielu 
osobom poprawić trudne relacje w małżeństwach, rodzinach 
i pracy. W swoich warsztatach kładzie nacisk na to, by 
uczestnicy lepiej zrozumieli siebie, poznali swoją wartość i 
uwierzyli, że chociaż życie jest zadaniem niełatwym, to może 
przynosić radość i satysfakcję. Dobre relacje natomiast 
nadają życiu sens i smak. 
Więcej informacji znajdziesz w artykułach na naszym blogu 
oraz na stronie internetowej www.beata.kolodziej.edu.pl  

GDZIE MOŻNA POSŁUCHAĆ BEATY KOŁODZIEJ? 
Filmy i podcasty możesz znaleźć na witrynie Czas na relacje- 
Beata Kołodziej na portalu YouTube.  

PO CO SĄ KONSULTACJE? 
Konsultacje dają możliwość zadawania pytań dotyczących 
własnych problemów i wątpliwości. Umożliwiają rozmowę w 
cztery oczy w komfortowych warunkach - w uzgodnionym 
terminie i w domu. Dotyczą tematów budowania dobrych 
relacji, praktycznych trudności w relacjach oraz są 
uzupełnieniem wiedzy zawartej w publikacjach oraz na 
warsztatach  Autorki.   
Nie jest to rodzaj terapii ani kierownictwa duchowego, ale 
forma mentoringu w oparciu o wieloletnie doświadczenie 
Autorki. 

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA KONSULTACJĘ?  TO PROSTE! 
1. Wykup konsultację na stronie sklepu i wpisz w uwagach 

preferowany przez ciebie dzień oraz ewentualnie godzinę 
spotkania. Konsultacje odbywają się w piątki pomiędzy 
godz. 12:00 - 14:40 oraz czwartki pomiędzy 16:00 a 18:40.  
Rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie i trwają 40 minut. 

2. Otrzymasz e-maila zawierającego potwierdzenie terminu 
lub propozycję innych terminów (data+godzina) do wyboru 
z prośbą o potwierdzenie. Jeśli żaden ci nie pasuje, 
uzgodnimy telefonicznie datę odpowiednią dla obu stron.   

3. Po uzgodnieniu daty i godziny spotkania otrzymasz mailem 
indywidualny link na spotkanie na ZOOM.
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