
	  

	  

	  
	  

	  
	   	  

Medvetet	  och	  Autentiskt	  Ledarskap	  
Ett	  exklusivt	  ledarutvecklingsprogram	  	  

	  

Är	  du	  en	  ledare	  värd	  att	  följa?	  	  Nu	  är	  det	  dags	  
att	  ta	  ditt	  ledarskap	  till	  nästa	  nivå?	  
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I	  programmet	  Medvetet	  och	  
Autentiskt	  Ledarskap	  får	  du	  
möjlighet	  att	  möta	  nivåer	  inom	  dig	  
där	  du	  får	  syn	  på	  dina	  inneboende	  
kvalitéer	  som	  ledare.	  Här	  får	  du	  
hjälp	  att	  se	  hur	  du	  kan	  utveckla	  din	  
äkthet,	  styrka	  och	  flexibilitet	  i	  ditt	  
ledarskap	  för	  att	  kunna	  vara	  den	  
bästa	  ledare	  du	  kan	  vara.	  

Genom	  att	  kombinera	  psykosyn-‐
tesens	  teorier	  och	  förhållningssätt	  
med	  hästens	  förmåga	  att	  ge	  100	  %	  
ärlig	  feedback	  på	  ditt	  beteende	  får	  
du	  omedelbar	  respons	  på	  både	  
medvetna	  och	  omedvetna	  aspekter	  
av	  ditt	  ledarskap.	  

VI	  vänder	  oss	  till	  dig	  som	  redan	  idag	  
är	  en	  framgångsrik	  ledare	  som	  
skapar	  resultat	  men	  du	  känner	  att	  
det	  är	  något	  i	  dig	  själv	  som	  hindrar	  
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för	  att	  du	  skall	  fortsätta	  utvecklas	  
som	  person	  och	  i	  ditt	  ledarskap	  för	  
att	  skapa	  än	  bättre	  resultat	  genom	  
dina	  medarbetare.	  

Du	  får	  med	  dig	  kunskap	  om	  hur	  du	  
kan	  stärka	  ditt	  ledarskap	  för	  att	  
arbeta	  och	  verka	  utifrån	  ditt	  
autentiska	  jag.	  Du	  får	  en	  inblick	  i	  
vilka	  värderingar	  som	  påverkar	  ditt	  
ledarskap	  och	  vilka	  beteenden	  de	  
skapar.	  På	  vilket	  sätt	  de	  kan	  stödja	  
eller	  sabotera	  din	  förmåga	  att	  utöva	  
ett	  autentiskt	  ledarskap.	  Vilka	  
”sanningar”	  du	  upprepar	  för	  dig	  själv	  
som	  påverkar	  ditt	  liv.	  Du	  får	  
möjlighet	  att	  utvärdera	  och	  forma	  
vad	  som	  är	  ditt	  övergripande	  syfte	  i	  
ditt	  ledarskap	  och	  hur	  du	  kan	  bli	  mer	  
autentisk	  i	  det.	  	  

	  

Autentisk(-‐en’t)	  adj,	  -‐	  
t	  –a	  Äkta,	  tillförlitlig,	  
riktig	  
	  
Medveten;	  avsiktlig	  
H.A.L.T™	  –	  Horse	  
Asssisted	  Leadership	  
Training;	  En	  internatio-‐
nellt	  erkänd	  metod	  där	  
hästen	  speglar	  ditt	  
beteende	  och	  ger	  dig	  
oförfalskad	  feedback.	  
Den	  reagerar	  på	  om	  du	  är	  
äkta	  eller	  ej	  och	  visar	  dig	  
på	  områden	  som	  är	  
omedvetna	  i	  ditt	  sätt	  att	  
leda.	  Hästen	  har	  ingen	  
dold	  agenda	  och	  bryr	  sig	  
inte	  om	  vad	  det	  står	  på	  
ditt	  visitkort…	  
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Tillsammans	  med	  en	  liten	  grupp	  andra	  chefer	  och	  ledare	  får	  du	  tid	  
för	  reflektion	  och	  möjlighet	  att	  se	  nya	  vägar	  att	  utöva	  ditt	  ledarskap.	  
I	  ett	  djupare	  inre	  arbete	  får	  du	  möjlighet	  att	  medvetandegöra	  och	  
förstå	  de	  psykologiska	  mekanismer	  som	  underhåller	  dessa	  
omedvetna	  mönster	  och	  utforska	  hur	  du	  skall	  frigöra	  dig	  från	  det	  
som	  hållit	  dig	  tillbaka.	  Du	  får	  möjlighet	  att	  ta	  kontakt	  med	  och	  
förankra	  dina	  inre	  resurser	  så	  att	  du	  kan	  finna	  nya	  vägar	  för	  att	  
förstärka	  ditt	  medvetna	  och	  autentiska	  ledarskap.	  

	  

Praktisk	  info:	  

Vi	  har	  bokat	  en	  underbar	  kursgård	  –	  Gaia	  Life	  Kursgård	  i	  FJärås	  där	  vi	  
har	  nära	  till	  det	  stall	  där	  vi	  också	  kommer	  att	  vara	  en	  hel	  del	  när	  vi	  
jobbar	  med	  hästarna.	  

Vägbeskrivning	  Gaia	  Life	  Kursgård,	  Gamla	  Tostaredsvägen	  210,	  439	  
74	  	  FJÄRÅS.	  Konferensgården	  ligger	  ca	  3,5	  mil	  söder	  om	  Göteborg.	  	  
Se	  hemsida	  www.gaialife.se	  

Internatutbildning	  5	  dagar	  måndag	  –	  fredag	  med	  start	  kl	  10.00	  
måndag	  och	  avslut	  till	  lunch	  på	  fredagen.	  

Tid:	  1	  juni	  –	  5	  juni	  samt	  16	  –20	  november.	  Om	  tiderna	  inte	  passar	  
hör	  av	  dig	  så	  kan	  vi	  ev	  vara	  flexibla	  med	  tider	  för	  kursstart.	  

Pris	  20	  000	  SEK	  (Moms,	  kost	  o	  logi	  tillkommer)	  

Logi;	  helpension	  med	  hemlagad	  vegetarisk	  mat	  och	  fika	  i	  enkelrum	  
(finns	  begränsat	  antal)	  7000	  sek,	  i	  delat	  rum	  5	  500	  sek.	  Meddela	  ev	  
allergier/specialkost	  vid	  anmälan.	  

Platserna	  är	  begränsade	  till	  max	  12	  deltagare	  

För	  mer	  info	  och	  anmälan	  kontakta	  Eva	  P	  Svensson	  0706	  898550	  
eva@epshumaninvest.se	  

Kursledare	  är	  Eva	  P	  Svensson	  och	  Livia	  Frisher.	  Eva	  har	  examen	  
inom	  HRM	  och	  en	  MBA	  från	  Göteborgs	  Universitet,	  hon	  har	  
mångårig	  erfarenhet	  från	  ledningsgruppsarbete	  i	  olika	  branscher	  
och	  verksamheter	  samt	  konsultarbete	  från	  både	  privat	  och	  offentlig	  
sektor.	  Eva	  är	  licensierad	  handledare	  inom	  HAE	  –	  Horse	  Assisted	  
Education.	  Livia	  är	  diplomerad	  psykosyntsterapeut	  och	  är	  en	  av	  
grundarna	  till	  Svenska	  Psykosyntesinstitutet	  i	  Göteborg	  1990.	  Livia	  
arbetar	  bl	  a	  som	  terapeut,	  handledare	  och	  med	  chefscoaching.	  Hon	  
är	  dessutom	  en	  uppskattad	  internationell	  lärare	  och	  föreläsare.	  


