LEDERUDVIKLING
MED HESTEKRÆFTER
KURSER | FORLØB | 1:1 SPARRING

3 MÅNEDERS INDIVIDUELT FORLØB

AUTENTISK LEDERSKAB

HVORFOR HESTE?

Forløbet giver dig øget klarhed over dine adfærdsmønstre, ressourcer og
begrænsninger, så du kan agere mere uanstrengt fra dit autentiske selv og stå
tydeligere - ikke bare som leder, men i alle dine relationer.

FORLØBET BESTÅR AF 3 MODULER MED I ALT:
2 x session med hest og feedback á 1,5 time
3 x online proces-sparring session á 1 time
3 x skriftlig refleksion med feedback og hjemmeøvelser

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.

PRIS & PRAKTIK

MODUL 1: HVAD ER DIN UHENSIGTSMÆSSIGE ADFÆRD?
Få synliggjort egen “autopilot” adfærd og hvilke personlige/ledelsesmæssige
mønstre, der kan optimeres på, for at hvile mere i dig selv og blive autentisk.
GTI adfærdstest udfyldes inden modulet
Session med hest, hvor din adfærd bliver spejlet af hesten og fra sidelinjen
Feedback-samtale om fokuspunkter for resten af forløbet

TID: Aftales individuelt
STED: Nordsjælland
PRIS: 19.500 kr. ex. moms

MODUL 2: VÆRKTØJER TIL DYBERE SELVFORSTÅELSE
Mini-workshop i psykoedukation med øvelser (uden hest). Du får værktøjer, der
skaber klarhed i relationer til andre og dig selv, og du kommer tættere på din
inderste værenskerne bagved tanker og handling i hverdagen.
Læren om at mærke og kontrollere egne følelser
Læren om projektioner - At kende forskel på dig selv og de andres
tanker/følelser i en relation
Praktisk og teoretisk gennemgang af “3 lag af identitet” og “Y-modellen”
(udarbejdet af Ole Vadum Dahl, ID Academy)

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
så kontakter vi dig.

MODUL 3: MANIFESTATION AF KROPSKONTAKT
Her lærer du at genkende, om du spænder ben for dig selv ved at identificere
dig med dine tanker og følelser, og du trænes i at lytte til din intuition og
naturlige inspiration, så du kan agere uanstrengt og ressourcefuldt.
Værktøjer til at komme ned i kroppen og mærke sig selv med hesten som
facilitator og spejl
Grounding: Gennemgang af vejrtrækningsøvelser og træning i at mærke,
hvad der sker i kroppen og ikke kun i hovedet.

FORLØBET GIVER DIG
Klarhed over styrker og svagheder i dit lederskab
Indsigt i din adfærd og hvordan den påvirker andre
Værktøjer til hvordan du leder mere naturligt og uanstrengt
i hverdagen
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