LEDERUDVIKLING
MED HESTEKRÆFTER
KURSER | FORLØB | 1:1 SPARRING

LEDERKURSUS

STYRK DIT LEDERINSTINKT
I mødet med hesten bliver dit lederskab sat positivt på prøve. De
kommunikative strategier, du normalt bruger, bliver sat ud af spil,
når du står overfor ½ ton hestekræfter, hvor eneste spørgsmål er:
“Er det dig eller mig, der er lederen her?”
At tage lederskab i denne situation fordrer, at du forbinder dig til dit
dybeste lederinstinkt. For at indbyde hesten til følgeskab, må du
vinde dens tillid og respekt. Når du er groundet, kan du navigere fra
dette sted i dig, og dit lederskab vil blive autentisk. Du vil mærke
kropsligt, hvordan du gennem indre ro kan udstråle uanstrengt
styrke, som i en forandringspræget tid er din genvej til at finde
løsninger på dine ledelsesmæssige udfordringer.

HVORFOR HESTE?
Heste har høj sensitivitet og en
unik evne til at læse mennesker.
Det giver dig mulighed for at blive
spejlet og få bevidstgjort det, der
hindrer eller fremmer dit
autentiske lederskab.
Hestene forstår det, de sanser i
nuet - og intet andet. Derfor får du
direkte feedback på, hvordan du
agerer i en situation, hvor du er
ude af din comfort zone.

KURSET GIVER DIG

PRIS & PRAKTIK

Klarhed over styrker og svagheder i dit lederskab
Indsigt i hvordan du er mere tydelig i dit lederskab

TID: 8.30 - 16.00

Sætter gennemslagskraft i et nyt perspektiv

STED: Donsevej 4, 2970 Hørsholm

Inspiration til hvordan du leder mere naturligt og
uanstrengt i hverdagen

PRIS: 4.500 ex. moms pr. person
inkl. forplejning
Medbring varmt og praktisk tøj

HVORDAN FOREGÅR DET?
For at alle kan få mest mulig tid med hesten, er vores deltagerantal
begrænset til max. 5 personer. Du vil få 2 x 30 minutters
ledelsestræning med hesten kombineret med undervisning,
feedback og øvelsesbaseret sparring med de øvrige deltagere.

VIL DU VIDE MERE?
Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan sætte forløbet i
perspektiv ifht. den konkrete situation I står i. Send os en mail på
info@poweracademy.dk og bliv ringet op.

WWW.POWERACADEMY.DK

