
в
чарівний 
сад
ваш тваринний відпочинок в країні

Де: ГМ інгібітори

ВООЗ: для великих і 
малих

коли: згідно 
домовленості

Що: Час з тваринами, 

персональний коучинг

ІДЕЯ

стреси і турботи повсякденного життя 
дозвольте собі. Проведення часу в 
невимушеній заміській атмосфері з 
тваринами, їх спокоєм і відчувати ихильність. 
«Найкращі спогади – це речі для ти не 
поспішав»

РОЗТАШУВАННЯ

приватна ділянка, оточена полями та луками. 
Чарівний старий караван як відпочинок. 
Жменька дорога, поза поганий догляд за 
врятованими тваринами, які цінують і 
дарують прихильність. «Тварини – найкращі 
друзі. Вони не задають питань і не 
критикують» (Марк Твен)

ПРО НАС
9 дуже чарівних великих і маленьких поні

кілька доброзичливих собак

2 кози

незліченна кількість кроликів

кілька індивідуалістів, які поставили собі за 
місію запропонувати врятованим тваринам 
гарний дім і поєднати їх з людьми
збирайтеся разом, щоб робити одне одному 
добро.

невимушений сімейний тренер (f), який 
«просто там» для обговорення в будь-який 
час, якщо потрібно. Все можливо, нічого не 
потрібно…



деталь…
Діти та батьки приходять у наш
«чарівний сад» і навчаються
чарівних тварин і знай нас.
Йдемо по лузі з
Поні, почистіть і нагодуйте їх. 
Навчіться поводитися з тваринами
та їх потребами. обійняти з
Кролики проводять багато часу і
насолоджуються тваринами.
Батьки відпускають, сідають перед
або в наші любовно відновлені
Караван "EMIL". Проведіть час із
свіжим кофе.
Забудьте про турботи для одного
Хвилинку подихайте свіжим
повітрям і побудьте на деякий час з
собою.
Коли турботи і труднощі занадто
великі
з'являться, поговоримо про це. На
прогулянці по полю, на поні або
посеред соломи. Дуже
індивідуальний, дуже особистий, 
Все для вас

Немає від- до віку. 

Немає годин роботи

Немає кордонів.

Немає правильного чи
неправильного.

Nemaye vid- do viku.



der
Zauber-
Garten
deine tierische Auszeit auf dem Land

wo: GV- Hemmerden

wer: für Groß und Klein

wann: nach Absprache

was: Zeit mit Tieren, persönliches

Coaching

IDEE
den Stress und die Sorgen des Alltags hinter
sich lassen. Zeit in entspannter Land-
Atmosphäre mit Tieren verbringen, ihre Ruhe
und Zuneigung erleben.

“Die schönsten Erinnerungen sind Dinge für die
man sich Zeit genommen hat”

LOCATION
ein privates Stück Land umgeben von Feldern
und Wiesen. Ein charmanter alter Caravan als
Rückzugsort. Eine handvoll lieber, aus
schlechter Haltung geretteter Tiere, die sich
über Zuneigung freuen und geben.

“Tiere sind die besten Freunde. Sie stellen keine
Fragen und kritisieren nicht” (Marc Twain)

ÜBER UNS
9 sehr charmante große und kleine Ponys

einige freundliche Hunde

2 Ziegen

unzählige Kaninchen

mehrere Individualisten die es sich zur Aufgabe
gemacht haben,geretteten Tieren ein schönes
Zuhause zu bieten und sie mit Menschen
zusammenzubringen um einander gut zu tun.

ein entspannter Familiencoach (w) der nach
Bedarf jederzeit zu Gesprächen “einfach da ist”.
Alles kann, nichts muss…



Details…

Kinder und Eltern kommen in unseren
“Zaubergarten”, lernen die
zauberhaften Tiere und uns kennen.

Wir laufen über die Wiese mit den
Ponys, putzen und füttern sie. Lernen
den Umgang mit den Tieren und ihre
Bedürfnisse kennen. Kuscheln mit
Kaninchen, verbringen ausgiebig Zeit
und genießen die Tiere.

Die Eltern lassen los, sitzen vor oder in
unserem liebevoll restaurierten
Caravan “EMIL”. Genießen die me-
time bei einem frischen Ka�ee.
Vergessen die Sorgen für einen
Moment, atmen die frische Luft und
sind für eine Weile einmal ganz bei
sich.

Wenn die Sorgen und Nöte zu groß
erscheinen, sprechen wir darüber. Bei
einem Spaziergang über die Felder, auf
der Ponywiese oder  mitten im Stroh.
Ganz individuell, ganz persönlich,
ganz für dich.

Es gibt keine von- bis Alter.

Es gibt keine Ö�nungszeiten,

Es gibt keine Grenzen.

Es gibt kein richtig oder falsch.


