Coaching with horses
Hestenge HorseFriendShip®
1. Juli 2012 kl. 10 – 16
Invitation til Coaching with horses hvor du får indgående kendskab til HorseFriendShip®
Du kan udvikle endnu dybere samarbejde og kommunikation med heste!

”Interesseret i at vide hvordan dit samvær med heste har en effekt på dig?”
Vi garanterer dig at du vil finde et svar på dette kursus. Du vil finde værdien i relationer som
du direkte kan transformere til vendskab med heste.

Forståelse

Lytte til observationer



Løsninger 

Aha momenter

Feedback med oplevelsen



Respect

”Learning by doing” – sjovt

 Succes

Hesten som underviser

HorseFriendShip® har en stor indvirkning på menneskers opfattelse af dem selv.
Det giver en dybere forståelse af heste. Du får information fra observationer
og lærer fra oplevelsen.
Vi spotter dine successer med heste og det giver dig en sjov oplevelse og noget at tænke over!
Dette er anderledes end horsemanship og hestehvisker.
Fokus er på venskab med dig og fra heste. Det er unikt.
Vi er 2 instruktører som guider dig på en meget professionel måde.

Vi udfordrer dig:
“Hvad nu hvis det giver dig endnu mere med heste?”
Afholdes: Czerniec 1, 83-042 Ełganowo, 20 km from Gdansk. Pris 700,00 kr.
Arrangeret med Iwona Chamska, Koniopozytywni sp.j. Czerniec 1, 83-042 Ełganowo czerniec@op.pl
Nogle spørgsmål, ring til Karina på 40366217 eller mail til horsefriendship@gmail.com
Iben Bøgeholm Folmann
Coach and certified Equine Assisted
growth and learning
NLP Master Coach

Iben har de sidste 4 år arbejdet som professional med heste lærer fra
mennesker. Hun har en meget åben og behagelig personlighed som
giver mulighed for udvikling, selv når ting synes svære. Iben er 45 år og
gift med Ole, de har 2 børn. Iben og Karina kender hinanden gennem
mange år, og deres vej med heste har givet dem et fælles bånd.

Karina Bjerremann
Hestekyndig Certificeret Equine Assisted
growth and learning Association
Representative of Nevzorov HR

Karina har været med heste siden sin barndom. Det har været en stor
proces til konceptet Hestenge HorseFriendShip. Det fundamentale
kommer fra hendes erfaring gennem livet og gaven fra heste som en
fantastisk underviser. Karina har stor erfaring som underviser. Hendes
høje energi og troen på mennesker i alle niveauer giver store
muligheder for udvikling. Karina er 46 år og har et barn og 9 heste.

For more information go to www.horsefriendship.dk

