
„Happy wife Happy life” tréning
A tréning, amely során igazán sok mindent megtudhatsz a boldogság felé vezető útról.
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Sokszor találjuk magunkat nehéz helyzetben amiatt, hogy nehéz 
megfelelni a párunknak, a hozzánk tartozóknak vagy akár baráta-
inknak. Valamikor szembetűnő, hogy mások milyen divatosak, ösz-
szeszedettek, vidámak, míg te fárdtnak és nyügösnek érzed magad.   
Gyakorta érezhetjük, szinte már alig jut egy kis idő magunkra.

A Happy wife tréning kidolgozáskor ezen szinte egyszerűnek tűnő 
kérdésekre kerestük a választ, azaz „Hogyan lehet felismerni és 
megoldást találni ezekre a kihívásokra. 
 
Ezért a programban áttekintjük a boldogság flow elméletét, az élet-
küldetésünket és a céljainkat meghatározó értékeinket, valamint 
széleskörű ismereteket  szerezhetünk a értékítéletünket befolyáso-
ló hatásokról. E témák feldolgozása hozzásegít ahhoz, hogy felmér-
jük a boldogság részét képező területek állapotát és tudásosításukat 
követően megoldásokat találjunk.

Ez az extra tudás az, amellyel könnyebben megérti önmaga és párja 
viselkedését, annak mozgató rugóit, illetve hatékonyabban alakít-

hatja kapcsolatát. Mindez lehetővé teszi, hogy könnyebben tervezze 
jövőjüket, összehangolja főbb terveiket, álmaikat. 
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A tréning, amely során igazán sok mindent megtudhatsz a bol-
dogság felé vezető útról egy kivételes oktatási módszertannal 
a Psyureka szakértőjétől a Catherine’s Cottages kellemes kör-
nyezetében.

A boldogság jobb megértéshez a vintage stílus-kényelmét és a 
bizalmas támogatást is biztosítjuk!

A Boldogság felfedezése

Egyedi módszertan
A Happy wife happy life tréning több mint egy átlagos előadás vagy 
tréning, hisz megtalálható benne a dinamikus előadás, a tréning és 
még a coaching módszertan is!

Általánosságban elmondható, hogy egyéb tréningek esetén, azok 
időben elhúzódóak, főként egy típusú módszertant alkalmaznak, és 
valamely belvárosi zsúfolt helyen tartják. A közösség tekintetében 
nincs igazán idő a feloldódásra, a társakkal való kikapcsolódásra, 
vagy az együttes élmények kötetlen megbeszélésére. Magas létszám 
miatt kevés idő jut, vagy elmaradhat a személyes visszajelzés is.

A Psyureka szerint ezen módszertanok tudatos, együttes és terv-
szerű alkalmazása teszi lehetővé, hogy  a személy biztonságos kör-
nyezetben, pozitív visszacsatolásokkal megerősítve fejlődjön.
A módszertan további pozitívuma, hogy az oktatás kis csoportokban 
történik, így a szakértőnek több ideje van Veled foglalkozni! 
Ami a tréning igazi különlegessége, hogy kérésedre a zárónapon a 
szakpszichológus személyes, privát visszajelzést is adhat az általad 
felvetett kérdésekre.

Az elméletek megismerésével képesek leszünk rendszerbe rakni 
az életküldetésünket, az értékeinket és a motivációinkat. A játékos 
tréning gyakorlatok biztosítják, hogy saját élményt szerezzünk ma-
gunkról. A coaching kérdések pedig, hozzájáruljanak önmagunk ha-
tékony, önálló fejlesztéséhez.
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Szakértőm

A vintage stílusú, barátságos hangulatot árasztó vendégházaink és 
a frissességet árasztó csákberényi környezet segíti a hétköznapok 
terheitől való eltávolodást. A békés környezet, a jó ételek és az oda-
figyelő kiszolgálás biztosítja, hogy valóban kiszakadhassunk a nagy-
városok zajából és elmélyedhessünk a számunkra igazán fontos gon-
dolatokban.

A szőlőskertek atmoszférája igazán megérinthet, közelebb visz a 
boldogság érzéséhez e mesés helyen.  

A programban biztosított szabadidő lehetővé teszi, hogy önállóan 

 A tréninget a Psyureka képzett szakpszichológusa vezeti, aki barát-
ságos, nyitott és elkötelezett magatartásával serkenti a csoporton 
belüli biztonságos és bizalmas légkör kialakítását és fenntartását. 
Ennek tudatában szabadon és nyíltan kérdezheted a szakértődet, 
használd ki az alkalmat és vedd őt úgy, mint a Te erőforrásodat! 

Igény szerint a szakpszichológusoddal részletesen átbeszélheted a 
kérdőíveidet is az utolsó napon!

Ne feledd minél több kérdőívet kitöltesz, annál részletesebb vissza-
csatolást kaphatsz!

Catherine’s Cottages

vagy akár csoportban valóban kikapcsolódhassunk, egy kis reggeli 
teázással, vagy akár egy esti borozással az új ismerőseid társaságá-
ban.

Információért vagy tréningre való jelentkezésért hívja Li-
li-t ezen a számon 06-70-250-5067 vagy küldjön e-mailt a  
info@catherinescottages.com címre. 

A trénig ára magába foglalja a tréninghez kapcsolt kérdőívek kitölté-
si lehetőségét. 
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Időpont

2017 November 17-29.

Költségek

225 000 HUF / fő
Tartalmazza a szállást, étkezéseket, alkoholmentes italokat, 
a tréning írásos anyagait, áfát és az idegenforgalmi adót.

Férőhelyek száma

5 fő


