IHMINEN ja HEVONEN – tietoisuutta, kommunikaatiota ja ymmärrystä
Pietin Nibbelinkin kurssi Oulun Pikkaralassa elokuussa 2010. Tule mukaan!

AVOIN KLINIKKA
•

Lauantaista maanantaihin 14.8. ‐16.8.2010 Piet pitää kolmen päivän avoimen klinikan Oulun
Pikkaralassa RatsuKorteksen tiloissa. Pikkaralantie 31, 90310 Oulu.

Pietin kolmen päivän avoimelle klinikalle voit osallistua joko hevosen kanssa tai kuunteluoppilaana.
Osallistuvan hevosen alaikäraja on kolme vuotta. Hevospaikat klinikalla on rajoitettu seitsemään, jotta
jokainen klinikalle osallistuva saa mahdollisimman paljon Pietin henkilökohtaista opetusta ja ohjausta.
Osallistuminen:
Kurssihinta hevosen kanssa 400€
Kuunteluoppilaat: irtopäivät 25€, kaikki kolme päivää yhteensä 60€.
Varmista osallistumisesi hevosen kanssa ottamalla yhteys Hannaan (040 508 9799) 20.7 mennessä ja
sen jälkeen maksamalla varausmaksu 50% kurssin hinnasta RatsuKorteksen tilille OP 574136‐43052084.
Laita viitteeksi oma nimesi ja hevosesi nimi/Piet Nibbelink.
Loppusumma maksetaan RatsuKorteksen tilille 10.8 mennessä
Kuunteluoppilaspaikkoja on rajoitetusti. Varmista kuunteluoppilaspaikkasi maksamalla se etukäteen
RatsuKorteksen tilille (OP 574136‐43052084).
Laita viitteeksi ”kuunteluoppilas” ja ne päivät, joina aiot osallistua. Esim: la, su, ma
Avoin klinikka
Kurssipäivät alkavat aamuisin hevosen kanssa osallistuville klo 9 aloituspalaverilla, jonka jälkeen
siirrytään työskentelemään hevosten kanssa. Kuunteluoppilaiden päivä alkaa klo 10. Virkistystaukoja

pidetään tarpeen mukaan. Taukojen aikana on buffetissa tarjolla kaikenlaista pientä. Lounastauko
pidetään n. klo. 13. Päivät päättyvät yleensä kuunteluoppilaiden osalta noin klo. 16, jonka jälkeen
hevosen kanssa osallistuvilla on vielä ohjelmassa päivän loppukeskustelu.
Kurssipaikalla on mahdollisuus ruokailuun kaikkina kolmena päivänä. Ilmoitathan ilmoittautumisesi
yhteydessä mikäli haluat ruokailla kurssipäivinä. Ilmoita myös mahdollisesta erikoisruokavaliostasi.
Hinta 10€ sisältää salaatin, lämpimän ruuan, juoman ja leivän ja kahdet kahvit tai teen.
Lisää kurssista www.ratsukortes.fi

PIET NIBBELINK
On hollantilainen hevostaitokouluttaja. Vuonna 1954 syntynyt Piet oli ammatiltaan biologian‐ ja
fysiikanopettaja, kunnes hevoset veivät hänen sydämensä kokonaan. Hänellä on Arnhemissa hevostila,
hänen omien sanojensa mukaan "epätavallinen talli", jossa sekä ihmiset että hevoset ovat rentoja.
Kaikki toiminta perustuu hevosen kehonkieleen ja sen ymmärtämiseen.
Pietin tilalla pidetään säännöllisesti mm. Centered Riding‐ klinikoita. Opettajina toimivat esim. Wendy
Murdoch ja Judith Cross‐Strehlke. Viikoittain tilalla tarjotaan mm. opetusta lapsille ja aikuisille
kommunikaatiosta hevosen kanssa sen omalla kielellä ‐ kehonkielellä. Lisäksi kehitysvammaisia aikuisia
ja lapsia käy oppimassa ja työskentelemässä hevosten kanssa. Piet kouluttaa myös yritysjohtajia ja
yritysten työntekijöitä käyttäen hevosia apuna henkilökohtaisessa ohjauksessa (couching).
Suomessa Piet on käynyt vuodesta 2000 pitämässä suuren suosion saavuttaneita demoja ja
klinikoitaan. Meillä Pikkaralassa elokuun kurssi on jo kahdeksas laatuaan.
Pietin verkkosivut http://www.depaardenmaat.com/
Tervetuloa mukaan!

