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På lantligt idylliska Hjärtegården 
utanför Köping i Västmanland möts 
människa, natur och djur. Kursgårdens 
verksamhet anlägger ett helhets-
perspektiv på hälsa och lärande och 
håller roliga och lustfyllda ledarskaps- 
och grupputvecklingskurser samt 
rehabilitering och friskvårdsprojekt för 
företaget, organisationen eller indivi-
den.

Där är den hemliga ingrediensen 
glädjen i mötet med hästar, och det 
de på ett ordlöst sätt kan lära oss om 

kommunikation.
– För att företaget eller organisationen ska 

må bra måste individerna som ingår i den må 
bra. Vi människor mår bra när vi är harmo-
niska och finner glädje i det vi gör. Därför är 
glädjen viktig, och att man har roligt tillsam-
mans, säger Gunneli Fallmark som tillsam-
mans med sin sambo John Pilgrim äger och 
driver AB Sol, Vatten & Egen Kraft och själv 
håller i kurser på Hjärtegården. 

– Vi förstår då oss själva och varandra 

bättre, och de signaler vi skickar. Då minskar 
gnisslet i maskineriet, och onödiga missför-
stånd kan undvikas. För ett företag är det en 
ren investering att se till att personalen mår 

bra och har roligt, en investering som betalar 
sig tiofalt.

Med en lång erfarenhet och utbildningar 
inom företagsledning, ledarutveckling, 
konflikthantering och affärsmodulering är 
Gunneli även leg.psykoterapeut samt leg.
fysioterapeut/sjukgymnast.

Till detta ska tilläggas Gunnelis utbildning 
som Advanced Practitioner inom FEEL, som 

med svensk översättning innebär; Förändra 
Egna Erfarenheter med häst som Lärare.

Workshops och kurser
– Jag håller workshops, där temat är ledar-
skap, både inom företag och individuellt. 
Deltagarna lär sig då, med hjälp av hästarnas 
direkta feedback, att kommunicera tydligare 
med varandra och med andra.

– Hästarna lär oss att vi ständigt sänder 
signaler. Ju mer medveten vi är om vilka 
signaler vi sänder ut, desto bättre går det att 
kommunicera med andra människor. Det 
ökar vår medvetenhet och förmåga att läsa av 
olika situationer. Den utvecklade förmågan 
leder till ökad tillit och respekt mellan ledare 
och arbetskollegor, berättar Gunneli.

Hjärtegårdens workshops och kurser kan 
skräddarsys som hel-, halvdag, eller upp till 
tvådagars kurs. För långväga kursdeltagare 
finns det möjlighet att övernatta.

Utöver ledarskap är Hjärtegårdens verk-
samhet också inriktad på exempelvis utbränd-
hetsproblematik.

– Vi ligger mitt ute på landet, och det 
här att ha händerna och fötterna i jorden, 
nära det som växer har visat sig vara oerhört 
läkande.

– Där laddas våra batterier som bäst. Mötet 
med hästarna är både läkande och 
lärande. Det har en tvåstegseffekt, Den 
positiva effekten man får av att träffa hästen 
är ganska kort, ett par dagar, men lärandet 
tar man med sig för framtiden och kommer 
härifrån med en kunskap om sig själv man 
har användning för längre fram, säger Gun-
neli avslutningsvis. n

Ha roligt med hästar och lär dig om dig själv

Prova på
Workshop

19–20 oktober!


