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FØLGESKAB MED AUTENTICITET OG AWARENESS

STYRK DIT LEDERINSTINKT
På dette 2-dages lederkursus får du en unik mulighed for at
skyde genvej til autentisk kontakt med dig selv og dit
lederinstinkt. Gennem øget klarhed over dine adfærdsmønstre,
ressourcer og begrænsninger, vil du stå tydeligere ikke bare som leder, men i alle relationer.

KURSET GIVER DIG:
Klarhed over styrker og svagheder i dit lederskab
Indsigt i hvordan du er mere tydelig i dit lederskab

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.

Sætter gennemslagskraft i et nyt perspektiv
Inspiration til hvordan du leder mere naturligt og
uanstrengt i hverdagen
Rum til refleksion og fordybelse i dit personlige lederskab
Vores liv består af mange scener, hvor vi (bevidst eller ubevidst)
træder ind og ud af forskellige roller alt efter hvad vi tror, der
forventes af os i den givne relation. Som leder kan det være en
udfordring at være i “rollerne” og samtidig være os selv – være
autentiske. De bedste resultater kommer, når vi kommunikerer fra
vores kerne. Det kræver, at vi er fortrolige med, hvem vi er og bruger
de rette virkemidler.
Inspireret af den naturlige og uanstrengte væren og samtidigt
powerfulde udstråling heste repræsenterer, inviteres du til at
udfordre dig selv og rykke dine grænser med det ene formål at
mærke, hvad ægte kontakt kan flytte i en relationel kontekst.

KONTAKT FOR PRIS
Pris afhænger af deltagerantal og
lokation. Kontakt os for mere info:
philip@antonakakis.dk

HVEM MØDER DU?
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Den største udfordring opstår i mødet med hesten, hvor dit
uanstrengte lederskab bliver sat positivt på prøve. Her bliver de
kommunikative strategier, du normalt bruger, sat ud af spil, idet du
står overfor ½ ton hestekræfter, hvor eneste spørgsmål er:
“Er det dig eller mig, der er lederen her?”
For at indbyde og lede hesten til følgeskab, må du vinde dens tillid og
respekt. Og det er kun muligt, når du får kontakt til dit dybeste
lederinstinkt gennem din autentiske værenskerne.
En erfaring, der vil sætte nye perspektiver på hvem du er, og hvordan
du ønsker at fremstå som leder og som menneske.
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