Help ..... er staat een paard in mijn systeem!
Paardencoaching en systemisch werken, gecombineerd in één
prachtige en inspirerende workshop
Wat gaan we doen?
Met de paardencoaching krijg je inzicht in persoonlijke vraagstukken.
Bij de systemische opstelling krijg je inzicht in onbewuste patronen en dynamieken. Door middel van het inbrengen
van een persoonlijke vraag krijg je met behulp van de representanten (zowel de paarden als medecursisten) zicht
op belemmeringen en de daar uit voortvloeiende symptomen in je systeem.
Paarden hebben bij beide methoden deze dag de hoofdrol.
Waarom? Paarden hebben de natuurlijke eigenschap feilloos onze (on) bewuste maskers zichtbaar te maken. Ze
reageren liefdevol en oprecht vanuit wat er op dat moment zichtbaar wordt. Samen met ons als coaches ga je met
de inzichten aan de slag om zo patronen te doorbreken of je systeem weer te helen. Uit ervaring weten wij dat
"geen woorden maar paarden" een zeer kernachtige manier is om persoonlijk te groeien. En dat is onze missie!!
We werken met 2 coaches en maximaal 10 deelnemers op deze dag, zodat we voldoende aandacht voor ieders
persoonlijke situatie hebben.
Wil je jouw vraag behandeld hebben tijdens een van de twee opstellingen, meld dit dan bij je aanmelding. De
meerprijs voor het inbrengen van een persoonlijke vraag is euro 25,-- (excl btw).

Wie zijn de coaches?
De belangrijkste coaches van deze dag zijn natuurlijk de paarden. We werken vooral met Friese paarden: trots en
geaard, koel en sensitief, krachtig en zacht ....een perfecte mix voor duurzame coaching.
Daarnaast wordt de workshop begeleid door:
Frederika van der Meer - Jaren werkzaam geweest in de assurantie wereld en nu al een aantal jaren
zelfstandig (team) coach. Opleiding NLP en familie- en organisatieopstellingen (Latitude) en mens-dier
opstellingen. "Ik werk graag met mensen /teams /mens-dier om door inzicht, heling en focus weer
"flow"te krijgen".

Petra van der Zee - gecertificeerd level 2 equine assisted coach (Keulseweg) en
daarnaast sinds 20 jaar werkzaam in het bedrijfsleven als hrm-/organisatie adviseur.
"Gedreven door de passie voor mens, organisatie en dier is mijn droom uitgekomen om
deze facetten in mijn coachpraktijk met paarden te kunnen combineren".

Maandag 16 april 2018
Locatie: Groeiteam (Onderduikersweg 2A / 8346 KP de Bult (Steenwijk)
Tijd: 9.30 uur tot ongeveer 16.00 uur (vanaf 9.15 uur staat de koffie/thee klaar)
Prijs: euro 125,-- excl btw ( inclusief
en de hele dag koffie/thee/lekkers)
Ralph heerlijke
Waldolunch
Emerson
Aanmelden:
Petra van der Zee
Frederika van der Meer

info@paardalscoach.com
meerhome@gmail.com

