Ervaar de kracht
van coaching
met paarden!

MEER INFORMATIE
Viaductstraat 15, 7814 XT EMMEN

Zonder oordeel
Voelen
Op weg naar...

Mobiel: 06-31043452

DIRECTE HULP
VOOR JEUGD EN
VOLWASSENEN
BOEK HIER!

minipaardencoaching@gmail.com
of bezoek onze website
www.minipaardencoaching.com

Officieel partner van
Jeugdhulp Zuid-Drenthe

EVEN
VOORSTELLEN

VOOR WIE?

Paardencoaching is geschikt voor
iedereen! Zelfs als je helemaal niks
met paarden hebt! Ik werk met

Mijn naam is Claudia Zwart en ik ben

kinderen en volwassenen!

gediplomeerd paardencoach! Ik coach op mijn

Samen onderzoeken we jouw

eigen locatie en werk met mini-paarden.

hulpvraag en gaan we op zoek naar je

Paarden hebben het vermogen je

wens. Waar wil je naartoe? En wat is

lichaamshouding te 'lezen', je energie te

daarvoor nodig?

'voelen' en werken daarom als een spiegel voor
jezelf! Dit doen ze vanuit hun natuurlijke

Daadkrachtiger worden

instinct om te overleven in het wild. Paarden

Leren omgaan met emoties

zoeken daarom altijd naar rust en veiligheid

Voor jezelf leren opkomen

en reageren meteen als er iets niet veilig voelt

Hulp bij echtscheiding

of juist wel! Als coach maak ik de vertaalslag
van wat er gebeurd bij de paarden en bij de
coachee.

WERKWIJZE
Wat is je hulpvraag? Dit bepalen we
samen tijdens een intakegesprek.
Daarna neem ik je mee naar de
paarden. Zodra je tussen de
paarden staat maak je onderdeel uit
van hun kudde. In de eerste
minuten zal al veel duidelijk
worden. Waarom? Paarden
reageren meteen, in het hier en nu!
Wat is je verlangen? Waar wil je
naartoe? Wat houdt je tegen? Wat
is ervoor nodig om je wens in
vervulling te laten gaan?

Traumaverwerking
Hulp bij autisme/ADHD/ADD
Andere hulpvraag...

Samen(werken)
om te groeien!
Heldere
communicatie

MAATREGELEN
IVM CORONA
VOOR ZAKELIJKE
GROEI

KLIK HIER!

Viaductstraat 15, 7814 XT EMMEN
Mobiel: 06-31043452
equinebusinesscoaching@gmail.com

Team challenge
Leiderschap
skills

of bezoek onze website
www.equinebusinesscoaching.nl

Een ervaring voor jou en
je team om nooit te
vergeten!
Meer informatie

