Uitnodiging workshop systemisch werken met paarden 1 oktober 2022
onder leiding van Margery Haverkamp en Hannah Bellinkx
Wat kun je verwachten:
We werken deze dag vanuit systemisch perspectief met de inzet van paarden.
Je kunt ontdekken hoe patronen vanuit je systeem van herkomst invloed hebben op je dagelijks
functioneren.
De kudde paarden is het systeem waarbinnen het paard leeft. Het is belangrijk voor de kudde dat
het systeem in evenwicht is. Hierbij leunt het paard op dezelfde systemische principes als wij
mensen. De natuurlijke ordening moet kloppen, er moet sprake zijn van een balans in geven en
nemen en iedereen moet erbij horen. Paarden zijn heel gevoelig voor disbalans en kunnen een
mogelijke disbalans spiegelen in jouw systeem. Een paard inzetten tijdens een opstelling is een
meerwaarde omdat een paard een sensitief wezen is en altijd afgestemd.
De dieren zijn in verbinding en oordeelloos en kunnen loepzuiver zichtbaar maken wat er speelt
in jouw systeem.
Heb je een vraag rondom je persoonlijk leiderschap, je relaties en/of verschillende rollen die je
aanneemt in je dagelijks leven? Wees welkom!

Hoe ziet de dag eruit:
* Inloop 09.30u met koffie/thee
* Start 10.00u
* Welkom en introductie
* Aan het werk met de paarden
* Lunch (door ons verzorgd)
* Aan het werk met de paarden
* We ronden de dag af tussen 16.00u en 17.00u

Praktische info:
Datum: zaterdag 1 oktober 2022
Tijdstip: 09.30u tot 17.00u
Locatie: Bennebroekerdijk 187, 2136 LX Zwaanshoek
Aan het begin van de oprit zie je het huisnummer. Je kan dan helemaal de oprit doorrijden naar
achteren, daar zijn parkeerplekken.
We werken buiten:
* Bij zon, neem een pet/hoed mee en zonnebrand.
* Draag stevige schoenen en kleding die vies mag worden.
* Bij regen, neem regenlaarzen en regenkleding mee.

Kosten:
€ 250, - p.p. excl. btw.
Incl. Koffie/thee en lunch.
Heb je een vraag rondom je persoonlijk leiderschap, je relaties en/of verschillende rollen die je
aanneemt in je dagelijks leven?
Wees welkom!
We kijken er naar uit je te ontmoeten en samen met jou en de paarden aan het werk te gaan!

Aanmelden graag via mail: info@burobellinkx.nl of via telefoon: 0626106805 (Hannah)
Hartelijke groet Margery en Hannah

