
Czas na relacje  
Budowanie i naprawa     

Kurs on-line                  

Prowadzenie kursu: 
BEATA KOŁODZIEJ  

TEMAT 1 - Konflikt to szansa? Rozwój relacji 

‣ Czym jest konflikt?  
‣ Przyczyny konfliktów w relacjach 
‣ Sposoby przezwyciężania konfliktów 
‣ Komunikacja w  sytuacjach konfliktowych 

TEMAT 2 -  Gra o tron w relacjach damsko-męskich  

‣ Różnice w myśleniu o relacjach 
‣ Różne modele relacji i rodziny - co wybrać 
‣ Wygrywanie i przegrywanie w relacji  
‣ Seks jako oręż czy rodzaj komunikacji? 

TEMAT 3 - Budowanie i destrukcja w relacjach 

‣ Dynamika emocji w relacjach 
‣ Mechanizmy destrukcyjne 
‣ Dobre praktyki w relacjach 
‣ Komunikaty budujące relacje - struktura 

PO CO JEST TEN KURS? 
Czy masz pewność, że twoja relacja jest trwała? Czy 
rzeczywiście kryzysu nie da się przezwyciężyć? Czy nie da się 
już nic naprawić? Czujesz zmęczenie i zniechęcenie? Nie trać 
czasu na kłótnie - naucz się rozmawiać. Pomoże ci w tym Kurs 
„Czas na relacje”. Otrzymasz konkretne rady dotyczące 
naprawiania relacji i budowania ich na dobrych zasadach. 
Nauczysz się lepiej rozumieć siebie i swoich bliskich, a także 
poznasz skuteczne sposoby rozwiązywania problemów.  
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 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. Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu. 
CO OTRZYMASZ ZAPISUJĄC SIĘ NA KURS 
• Trzy cotygodniowe warsztaty na ZOOM oraz link dostępowy 

do nagrań przez cały czas trwania kursu +10 dodatkowych 
dni. Nie musisz martwić się, jeśli coś ci wypadnie akurat w 
dniu warsztatów. Możesz pracować nad swoimi relacjami 
24h na dobę w dowolnym miejscu. 

• Bezterminowy dostęp do zamkniętej grupy na FB, na której 
uczestnicy kursu mogą wymieniać się doświadczeniami i 
zadawać pytania prowadzącej.   

• Dostęp do jednego dodatkowego spotkania dyskusyjnego 
na ZOOM z Beatą Kołodziej, na którym możesz zadać 
własne pytania i uzyskać pomoc.  

Bezpłatne spotkanie wprowadzające- w środę 28 kwietnia 2021. Aby 
wziąć w nim udział zapisz się, wysyłając e-maila na adres biuro@pmdc.pl.  

www.beata.kolodziej.edu.pl 
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