
Medicine Horse Way Level 1 & 2 

Overzicht Reflectieve vs. Instruerende/Vaardigheids/Skillbuilding Oefeningen  

REFLECTIEF SKILLBUILDING 
Meet the Herd 1  
Kennismaking met de paarden 
Introductie van de concepten Projectie & 
Overdracht (echter hier nog niet de details van 
deze concepten introduceren en ook nog geen 
verdiepingsoefening) 

Body Scan 
Het raadplegen van het lichaam als 
ontvanger/versterker van omgevings- en 
emotionele informatie. Een 'afstemming' van de 
intuïtie op wat er is in het HIER en NU als basis 
voor inzichten, beslissingen en acties 

Meet the Herd 2 
Kennismaking met de paarden 
Introductie lichaamsscan in relatie met paard. 
Inzicht in de manier waarop de informatie van 
het lichaam kan veranderen afhankelijk van 
veranderingen van aandacht in de omgeving. 

Body Scan met Krachtwoord 
Raadplegen van het lichaam als 
ontvanger/versterker van omgevings- en 
emotionele informatie in verband met een 
specifieke vraag: patronen/beperkende 
overtuigingen rond het door het woord 
vertegenwoordigde vraagstuk worden bewust. 

Paardenspel 
Kennismaking met de paarden 
Introductie van de concepten Projectie & 
Overdracht (niet noodzakelijk in de 
wetenschappelijke details van deze concepten) 

Onderzoek Energievelden 
De verkenning van de energievelden bouwt 
voort op de bodyscan en de regels voor het 
stellen van grenzen. Het verdiept het vermogen 
om te verbinden en wederzijds respectvolle 
relaties te creëren. 

Onderzoek Verbinding 
Helpt de cliënt aanwezig te zijn in het lichaam, 
terwijl hij in verbinding blijft met het paard/de 
ander en de omgeving. Deze oefening kan de 
verschillende uitingsvormen van dissociatie in 
de wisselwerking met anderen inzichtelijk 
maken.  

Onderzoek Krachtwoord 
Krachtwoorden helpen ons verborgen 
overtuigingen/patronen te ontdekken met 
betrekking tot een specifiek probleem. Het 
onderzoeken daarvan met het paard leidt vaak 
tot bewustwording van concrete acties die een 
cliënt zou kunnen ondernemen om zijn welzijn 
en de kwaliteit van zijn relaties te verbeteren. 

Onderzoek Hartenwens  
In deze oefening onderzoek je de wensen, de 
agenda van het hart als waarnemingsorgaan 
met zijn eigen agenda. Deze oefening helpt bij 
het ontdekken van de authentieke roeping en 
diepere motivatie van je cliënt, vooral in tijden 
van overgang en onzekerheid. 

Onderzoek verbinding in Beweging  
Hiermee onderzoek je de noodzaak en het 
vermogen om grenzen te stellen en in 
verbinding te blijven terwijl je (letterlijk of 
figuurlijk) in beweging bent. Je oefent met het 
doseren van intentie en energie met als doel 
dat het paard/de ander je zowel uit vrije wil als 
respectvol volgt. 

Reflectief poetsen 
Helpt cliënten om een wederzijds plezierige 
interactie met het paard aan te gaan. Om dit te 
doen moeten ze zich bewust zijn van en 
gevoelig zijn voor de behoeften/verlangens van 
het paard, en ook voor die van zichzelf: om het 
evenwicht tussen die twee te vinden. 

Belichaam Intentie 
Deze activiteit leert cliënten een hoog niveau 
van zelfbewustzijn te ontwikkelen over hun 
vermogen om een intentie te stellen en die te 
bereiken, terwijl ze verbonden blijven met 
zichzelf en hun (paarden)partner. 

Paarden beschilderen 
Stelt de cliënt in staat om nieuw materiaal te 
integreren en toegang te krijgen tot hun 
creativiteit in een respectvolle interactie met 
het paard. Tekenen activeert het onderbewuste 
en authentieke zelf op een andere manier. 

 

 


