
	

PERGOLA – Förvandlande samtal 
 

coachningserbjudande 
 
 
Pergolan är ett trädgårdsrum som både är skyddat och ger utblick i närmiljön. Med 
projektet Pergola vill vi i föreningen Camera in Herba erbjuda alla som är intresserade 
möjligheten till utforskande, förändringsfrämjande samtal, eller coachning.  
 

Varför coachning? Ibland behöver vi stöd i ett förändrings- eller utvecklingsarbete. Det 

kan handla om att identifiera och uppnå såväl personliga som professionella mål. Det kan 
också handla om att hitta sin egen väg och utforska sin potential. Coachningen utgår från 
här och nu och leder framåt.  
 
Den coachningsmetod vi arbetar med bygger på närvaro, öppenhet och nyfikenhet. 
Coachen är en lyssnare som ställer frågor som möjliggör inre kontakt, identifiering av egna 
värderingar, behov och mål. Processen ger stöd åt klienten att finna sina egna svar, 
lösningar som passar in klientens övriga liv och kan bli långsiktigt hållbara. Coachningen ger 
också kontinuerlig uppföljning i arbetet med att nå uppsatta mål, man har en följeslagare 
på vägen. Det lyssnande som utgör grunden för coachningsarbetet brukar också bli en 
hållning som klienten införlivar när träffarna har avslutats. Många berättar att de lever mer 
autentiskt och innerligt, samtidigt som tillvaron får större inslag av lekfullhet, kreativitet och 
energi.  
 

Var erbjuds coachningen? I vår lokal på Nordfelts väg 9 i Strängnäs, i de vackra 
omgivningarna däromkring, via Skype eller på en plats som klient och coach enas om.  
 

Vad kostar det? 150 kr per samtal. Det första orienterande samtalet är kostnadsfritt. 
 

Mer om Pergola Camera in Herba är en ideell förening som genom sociala- och 
kulturprojekt verkar för social och ekologisk hälsa i vid bemärkelse. I detta ligger också 
individens existentiella hälsa. Coachning kan hjälpa människor att leva mer autentiska liv, i 
kontakt med sig själva, vilket, ju fler som får möjligheten, gör stor skillnad för samhället i stort. 
Föreningen utforskar även andra sätt att främja inre kontakt och välbefinnande genom 
kulturella uttryck, framför allt genom film. Vi gör och visar film för barn, arbetar med film i 
sorgebearbetning och med naturfilm som estetiskt inslag i vårdmiljöer.  En viktig del av 
coachningsverksamheten är att lära mer om hur samtal och omgivande miljö kan främja 
inre kontakt, kreativitet och livsglädje. (www.camerainherba.org) 
 
Marianne Strand, som ansvarar för coachningsverksamheten, är diplomerad professionell 
coach, utbildad vid Gothia Akademi, en ICF–ackrediterad utbildningsgivare. Hon är också 
diplomerad zencoach (en coachningsform som bygger på mindfulness och 
ickevåldskommunikation). Marianne har en gedigen humanistisk grund och en påbyggnad 
inom trädgårdsterapi, humanekologi och existentiell hälsa. I Pergola medverkar  
diplomerade coacher som gått steg 2 på Gothia Akademis utbildning och som förbereder 
sin certifiering. Alla följer ICF:s etiska riktlinjer (www.icf.se). 
 

 
PERGOLA – Ett skapande liv i kontakt med dig själv 

	
	
	 	


