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Mulige træningsområder med hestene: 

• Bliv bedre til at stå stærkt og bevare rummet, når situationen er svær 
• Bliv bedre til at vise lederskab  
• Bliv tydelig i dit kropssprog og tilpas dit udtryk 
• Træn din empati 

Målgruppe: Dig, der arbejder med coaching og udvikling af mennesker. 

De fleste coaches kender til at stå i en situation, hvor det er svært at bevare 
roen og hvile i sig selv. Vores integritet bliver udfordret. Vi kan miste modet 
til at lade personen, der står foran os blive i den svære situation. Der hvor vi 
bliver i os selv, så udvikling og læring kan ske.  

Hestene og naturen er gode til at få os til at mærke os selv, og hvem vi er. 
Samtidig er hestene gode til at spejle os, vores intension og kropssprog. 
Derfor kan du få en dyb læring ved at træne med dem. En læring som både 
giver gode metaforer og en stærk forankring i kroppen. Mine heste har 
forskellige personligheder, så du vil kunne træne, både der hvor det er let for 
dig, og der hvor du er udfordret af en personlighedstype. 

Workshoppen vil primært foregå udendørs og er for alle også dig, der 
er ikke kender til eller er utryg ved heste. 

Hvornår: Kontakt mig for at aftale nærmere 
Hvor: Bindeballevej 73, 7183 Randbøl 
Hvornår: Torsdag den 3. nov. og torsdag den 24. nov. kl. 13 – 17. 
 – eller kontakt mig for andre muligheder. 
Pris for 2 workshops á 4 timer i alt: 2950, - kr. + moms 

 

 

 
 
Facilitator: Ellen Kirstine Hvidt, Equina / Hvidtconsult 
 

Siden 2006 har jeg arbejdet som konsulent og coach, 
hvor jeg bruger naturen og heste i mit arbejde.  
Sammen med gode kollegaer har jeg udviklet Equina-
konceptet, hvor heste kan hjælpe med at skabe læring 
og forankring af læringen. 
 

Når jeg coacher, bruger jeg meget af den læring, 
hestene har givet mig. Ro og modet til at blive i de 
svære situationer. Empati og forståelse for 
forskellighed – og tage lederskab for processen. 
 

Jeg er uddannet hos Grow2 og har undervist og været censor i faget Coaching 
i organisationer, og tager jævnligt til konferencer rundt om i verden, for at 
blive inspireret til at blive endnu bedre til at skabe læringsrum med heste. 

Jeg vil gerne tilbyde dig mulighed for at træne i samarbejde med mine 
heste og under supervision fra mig og feedback fra de andre deltagere. 

For mere information se: www.equina.dk og 
www.hvidtconsult.dk  

eller ring: + 45 2016 8633  
Tilmelding: ekh@equina.dk 

Workshop for coaches og andre der arbejder én til én 

Er du Coach? Vil du gerne bliver bedre til at stå stærkt, når du coacher og står i den svære samtale? Over 2 halve dage vil du få tid og ro til at fordybe dig i ”dig 
som coach”. Vi vil bruge naturen og mine islandske heste til at skabe et træningsrum, hvor du kan arbejde med dig selv i forhold til situationer, der udfordrer 
dig, og hvor det kan være svært at holde ”rummet”.  
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