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In deze vijf daagse training leer je hoe je
holistische unwinding behandelingen kunt
uitvoeren.
De behandeltechnieken die je tijdens de
training leert zijn ondersteunend bij
helingsprocessen in het lichaam, mentale
en emotionele prikkelverwerking
(traumaverwerking), bij het herkennen van
blokkades, (denk hierbij ook aan het
herleiden en herkennen van de meest
voorkomende gedragsblokkades en hun
oorsprong) en het ondersteunen van de
natuurlijke en zelfregulerende doorstroom
van de systemen van het paard. En boven
alles leer je begrijpen wat de oorsprong
van verschillende therapie en behandel
vormen is. Hierdoor krijg je een brede en
tegelijk verdiepende basis voor alle
behandelvormen.
In deze training ontwikkel je tools en
inzicht om het paard te begeleiden naar
ontspanning. Deze kun je direct en altijd
praktisch toepassen. Tijdens de training
wordt extra aandacht besteed aan de
thema's consent en veiligheid voor de
paarden.
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dag 1

de ruimte in Beverwijk
Module I
De werking van de systemen.
Principes van herstel en heling.
De plek en functie van de behandelaar.
Ethiek.

Dag 2
De ruimte in Beverwijk
Module II
Verschillende behandel-lichamen.
Lichamen lezen en het maken van een
lichaam-kaart.
Werken met het netwerk en de
verbindingspunten.
Ontspannen en releasen.
Behandeltechnieken en tools.

Dag 3
op locatie
Ochtend: praktijk oefeningen en
toepassing van verschillende technieken en
methodes voor behandelaren met paarden.
Middag: evaluatie en integratie.

dag 4
op locatie
Ochtend: oefenen met verschillende
technieken en methodes voor de paarden
met de paarden.
Middag: evaluatie en integratie.

dag 5
de ruimte in Beverwijk
Intervisie en integratie + bespreking
huiswerk opdrachten.
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De dagen zijn inclusief, opschrijfboekje en pen.
Investering 1500.Bij deelname aan deze training is geen vooropleiding
nodig, we werken wel met een kort intakegesprek.

