Balanserat ledarskap.

Ger glädje, positiv energi och ökad lönsamhet!
Varför:
Du får inspiration att
skapa en bestående
förändring i ditt sätt
att leda

Vad ingår:
Nulägesanalys,
coaching, utvecklingsplan, DISC-analys,
och kurslitteratur.

Pris exkl. moms:
27 900 SEK/person
för 2+2+1 dag.
Max 8 elever/grupp.

Begränsat antal platser! Boka din plats på www.balanseratledarskap.se

I den här utbildningen använder vi hästar och
hundar för att illustrera framförallt hur rätt
energi skapar det ledarskap du själv önskar.
Dessa flockdjur är nämligen oslagbara
på att visa oss om vi är tillräckligt tydliga för att de skall ge oss förtroendet
att leda dem. Detta kommer ge dig ett antal
viktiga och avgörande “aha-upplevelser”!
Vad ingår:
• Fem dagars utbildning i grupp.
• En nulägesanalys vid start mål
• Extended DISC personprofil - för att förstå
din egen kommunikatiosstil.
• Ett personligt möte med din coach, för att
skapa din egen handlings och utvecklingsplan.
• Två böcker: Viljans väg av Marie Bohlin.
Släng problemglasögonen av Gunnel Ryner.

Lite mer om hur:
Teori varvas med övningar som inkluderar
häst och hund. Coaching är en naturlig del i
utbildningen, du får en egen coach att bolla
dina utmaningar med, när du bokar din
plats börjar vi med en dialog om just dina
mål och förväntningar.
För att fokusera på styrkor använder bl.a.
metoden AI (Appreciative Inquiry)
Var:
Kursen hålls på natursköna Elfviks Gård
på Lidingö endast 20 minuter från centrala
Stockholm. Buss 204 från Ropsten med
hållplats utanför entrén

Vem skall gå?
Balanserat ledarskap är en unik kurs för att
utveckla ledarskap, den ger dig verktyg att
få maximal utdelning av din grupp utifrån era
gemensamma förutsättningar.
Du kan vara ny eller mycket erfaren som
ledare, det spelar inte någon roll. Det viktiga
är vad du vill uppnå.
Du vill hitta sätt att leda människor med
positiv energi, ett positivt förhållningssätt och en vilja att skapa och sprida
glädje.
Alla kommer att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, det är vår uppgift att se till att
alla utvecklas optimalt oavsett ”startpunkt”.

Varför just hästar?

Hästen har under årmiljonerna utvecklat och förfinat sin förmåga att avläsa och tolka kroppsspråk. Det är denna fantastiska
förmåga som gör dem så effektiva att arbeta tillsammans med.
Hästarna ger omedelbar feedback och speglar direkt dina handlingar och din attityd. Hästarna hjälper oss att förstå hur vi
uppfattas så att vi kan ta vara på det vi vill förstärka och ändra
det vi vill förbättra. För att få en häst att göra som du vill krävs
att du är tydlig, konsekvent och vänlig på samma gång.
Med hjälp av våra hästar får du upplevelser som ger dig kunskap och insikter om vad verkligt, effektivt ledarskap är.
Att använda hästar som stöd i coachning av grupper och
individer är relativt nytt i Sverige men desto mer spritt i övriga
Europa, t ex i England och Tyskland.

Vill du veta mera kontakta någon av oss:
• Marie Bohlin 0705-51 40 80
• Elisabeth Skarbövik 0762-22 66 78
• Cathy Lewis 0702-94 00 02
www.balanseratledarskap.se info@balanseratledarskap.se
Skapad
3014-02-15

