Nieuwsbrief

september 2009

Leergang ‘Coachen en trainen met paarden’ van start!
Op 1 oktober a.s. gaat de leergang ‘Coachen en trainen met paarden’ van start. We
hebben een boeiend programma weten samen te stellen waarbij theorie en praktijk op
een natuurlijke wijze worden gecombineerd. Een bijzondere leergang, met bijzondere
paarden en bijzondere mensen. We houden jullie op de hoogte!

Kennismakingsw orkshops in 2009
24 september
29 oktober
2 6 n o ve m b e r

(vol)
(vol)
13.00 - 17.00

Schrijf je hier in...

EERST ERVAREN, DAN VERKLAREN!

Bloeien doet groeien...
Anne-Krista Blom

… en dat geldt ook voor NatuurlijkAnders. Want na de bloei, is er nu de gelegenheid om te groeien. Om deze groei te realiseren, zijn wij op zoek naar samenwerkingspartners die samen met ons Spiegelend Paard verder op de kaart gaan zetten.
Heb jij sprankelende ideeën of wil je hierover eerst van gedachten wisselen?
Neem dan gerust contact op met Anne-Krista Blom, 010-521 39 72 of mail.

Systemisch werken met paarden
Het begon als een idee. Zou dat kunnen? ‘Systemisch werken met paarden’, hoe
zou dat zijn? Wil jij dat weten én ervaren? Schrijf je dan in voor de 2-daagse training op 18 en 19 november 2009. Klik hier.

Spiegelend Paard komt naar je toe!
We hebben deze zomer niet alleen workshops op onze praktijklocatie in De Delftse Hout gegeven maar zijn ook op verschillende activiteiten en evenementen in het land verschenen. Zo hebben we tijdens de IJslanderdag in Voorthuizen 2x
een workshop gegeven en zijn we in actie gekomen tijdens
Learning Lane, een 2-daags festival voor én door professionals
waar kennis delen centraal staat.
Verzorg jij een activiteit of evenement en wil je ons er bij
hebben? Neem dan contact met ons op.

TEAMLID: STRALER

Wat je geeft, is wat je krijgt!

Wij willen je graag voorstellen aan Straler:

De paradigmaverschuiving van een wereldeconomie die uitgaat van toegang, vraagt
om een wereld waarin we leren, durven te geven en te vragen. Hiervoor is ander
leiderschap nodig! Een integrale leider die alle voorgaande stijlen en aandachtsgebieden integreert en meer.
Geïntrigeerd? Lees hier wat dit nog meer betekent… en meld je aan!

Straler is de kleinste van het stel maar dat
zegt helemaal niets. Want zoals het geldt
in de meeste teams, ook hij heeft geleerd
om van zijn ’handicap’ gebruik te maken.

Laat je beroeren!
Boekselectie: Vader Rupert Isaacson beschrijft in het boek De paardenjongen zijn reis door Mongolië met zijn 4-jarige autistische zoon.
Doordat ze samen veel tijd doorbrengen in de natuur verminderen
de driftbuien van zijn zoon en leert het jongetje contact maken.
De paardenjongen - Rupert Isaacson, Uitgeverij Cargo € 19,90
ISBN 9789023440192

In the picture
We zijn deze zomer wel thuis gebleven maar hebben niet stil gezeten dus de pers
wist ons te vinden. Het Algemeen Dagblad, Tijdschrift voor Coaching, Radio 3B,
Metro en andere media hebben afgelopen zomer aandacht besteed aan Spiegelend
Paard. Belangstelling om deze artikelen of uitzending te lezen of horen? Klik hier.

Groep Spiegelend Paard
Op zoek naar een goede partner?
Design en hosting van onze websites
wordt al sinds de oprichting vol enthousiasme, overgave en expertise uitgevoerd
door Zolutions. Ook op zoek naar een
goede partner:

www.zolutions.nl
Sponsor van:
Indoor Heiloo IJslandse Paarden
18 oktober 2009
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