Coachen met honden
C
Honden zijn fantastische leermeesters!

COACHWEEKEND ‘WIJZE LESSEN VAN JE HOND’
TE DIEVER IN DRENTHE







Wil je veel leren over jezelf met je hond als levende spiegel?
Ben je nieuwsgierig naar de manier waarop jouw hond en jij elkaar beïnvloeden?
Sta je open voor nieuwe inzichten en verandering?
Wil je weten hoe je de band tussen jou en je hond kunt verdiepen?
Wil je meer genieten van het contact met je hond?
Heb je zin om in een rustige sfeer samen met je hond gecoacht te worden?

Zin in een bijzonder, diepgaand, ontspannen en leerzaam weekend samen met jouw hond
op een mooie plek in Nederland?
Ga dan mee op coachweekend.
Jouw hond als oefenmaatje, spiegel en leermeester
Een weekend bewust genieten met je hond en gecoacht worden. Op een inspirerende plek
in Nederland komen tot de zin van jullie band. Via actieve, inspannende en ontspannende
oefeningen leer je veel over jullie verstandhouding. Je ontwikkelt en verdiept de
samenwerking met je hond.
De aandacht ligt hierbij op persoonlijke ontwikkeling en groei van jij en je hond als team.
En je hond? Die is daarbij jouw spiegel en leermeester.
Want dat zijn honden: fantastische leermeesters!
Waarom? Omdat ze direct en spontaan reageren op je verbale en non-verbale
communicatie, hoe je in je vel zit en hoe je met hen omgaat.
En soms dagen ze je uit door hun specifieke deugden en ondeugden.
Zo kunnen ze helpen om je grenzen te verleggen.

Een greep uit het programma….









Je wandelt in de vrije natuur, soms met gerichte opdrachten
Met inzichtvragen kijk je anders naar de rol van jouw hond in je leven
Via communicatie- en lichaamstaaloefeningen ontdek je hoe jouw hond reageert
op je leiderschap
Door verhelderende werkvormen, zoals systemische opstellingen en
lichaamsgericht werk ontdek je meer over je emotionele binnenwereld en de rol
van jouw hond als spiegel
Coachsessies met diepgang, soms confronterend, altijd respectvol
Met ontspanningsoefeningen voor mens en dier ontwikkel je aandacht voor de
invloed van rust en stilte
Je leert nog meer te vertrouwen op intuïtieve communicatie

Met nieuwe inzichten en handvatten breng je zelf de gewenste verandering in je benadering
aan. Je zult bij de volgende activiteiten het effect kunnen ervaren omdat jouw hond immers
meteen jouw gedrag terugspiegelt.
Resultaat…
 Een gevoel van heerlijk een weekendje weg te zijn en nog meer van je hond te
houden
 Inzicht in jezelf en je belemmerende en bevorderende patronen
 Inzicht en ervaring in de manier waarop jij en je hond elkaar hierin spiegelen
 Helderheid over de rol van jouw hond in je leven
 Aanzet tot vaak diepgaande veranderingen in je dagelijks leven
Is meedoen goed voor jouw hond?
De meeste honden zijn prima in staat om deel te nemen aan onze activiteiten. We zorgen
voor rust en ruimte. Twijfel je, overleg dan even.

Locatie en kosten
Het coachweekend ‘Wijze lessen van je hond ’ vindt plaats in de Eagle Rock op Camping
Diever te Diever (Drenthe).
De kosten zijn € 350,00 inclusief BTW per persoon.
Dit bedrag is inclusief de basismaaltijden en overnachtingkosten (op basis van een
tweepersoonskamer). Je verblijft in een ruime tweepersoonskamer.
We starten op zaterdagochtend 10.00 uur en nemen zondagmiddag om 16.00 uur weer
afscheid.

Voor aanmelden of informatie
Graag aanmelden via het aanmeldformulier op de website

Voorwaarden
Je krijgt een factuur toegestuurd en je deelname is pas definitief bij betaling.

Tot zes wekenvoor aanvang van het weekend kun je je aanmelding annuleren. Je bent dan
alleen € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn of binnen zes weken annuleren, dan is restitutie van
het bedrag niet meer mogelijk. Je kunt dan wel een ander in jouw plaats laten meedoen.
Wij hebben er zin in en kijken uit naar jullie komst!

