
Intresserad av egen utveckling? 
Vill du använda något annorlunda? 

Utmana dig själv och öka din självkännedom?

Prova på 500 kg
Ledarskap!

Upplev hästarnas unika förmåga att lära oss mer om oss själva.

Välkommen till en halvdag som ger en introduktion av hur vi tillsammans med hästar utvecklar vårt autentiska och
situationsanpassade ledarskap. Hästarna speglar på ett unikt sätt vårt beteende, vår närvaro, sättet vi kommunicerar
på och hur vi samverkar med andra.

- Du får ärlig och utvecklande feedback.
- Du får insikter om hur du leder dig själv och andra.
- Du ökar din medvetenhet om styrkor och utvecklingsområden. 
- Du gör övningar som tydliggör kommunikationssätt och samverkan.
- Du får en inblick i hur Horse Assisted Education (HAE) används i grupp- och ledarutveckling.

Övningarna syftar till att öka insikten om hur du agerar som individ och hur du leder eller samarbetar i en grupp.
Vi handleder och hästarna är våra samarbetspartners – och vi har kul! 
 
Alla övningar genomförs från marken med en eller flera hästar,  och varvas med reflektion, feedback och teori. Vi
är utomhus stor del av tiden

När Söndag 26 maj kl 13.00 – 16.30.
Pris 450 kr/per person inkl moms. Fika ingår.
Plats Solberga Gård, Österhaninge
Innehåll Fika – introduktion - övningar med hästar - teori – reflektioner – summering.

Kursledare Kicki Bildt Ulla Moberg
EQI Horse Assisted Education EquiCross Consulting, Horse Assisted Education
Hälso- och utvecklingskonsult Certifierad coach

        Anmäl dig senast 20 maj till  
Kicki eller Ulla 

kicki.bildt@eqi.se        equicross@outlook.com 

Begränsat antal platser, så först till kvarn…! 

Du vill veta mer?! Ring Kicki 073-038 16 92 eller Ulla 070-771 81 13. 

Läs mer om oss på www.eqihae.se och följ oss på Facebook ”Horse Assisted Education”

Horse Assisted Education (HAE)
Visualiserar kommunikation och ledarskap med omedelbar och äkta feedback i samarbete med hästar.

OBS! 
Ingen rid

eller
hästvana

krävs


