
 

Medicine Horse Way 
 

Regels voor het stellen van grenzen, veiligheidsregels, 
demonstraties voor klanten 

 
Het is belangrijk in een workshop of activiteit met een client altijd deze regels te demonstreren voordat er 
andere directe interacties met paarden plaats vinden. Deze regels gelden voor elke interactie met paarden. 
Clienten moeten altijd een ‘grenzensteller’ met zich meenemeen. De rol van deze activiteit is om 
vaardigheden te vergroten.  
 
De regel wat betreft het aangeven van grenzen naar paarden toe is: Wanneer het paard de mens benadert, 
MOET de mens zijn grens aangeven om wederzijds respectvolle interactie te waarborgen. Wanneer de 
mens het paard benadert, geeft het paard de grens aan. De mens MOET het paard de fysieke ruimte geven 
die het nodig heeft om zich op zijn gemak te voelen.  
 
Grens-aangevende lichaamstaal bestaat uit intentionele en vrijwillige beweging met genoeg energie om 
effectief te zijn. Dit is het punt waarop je de ‘energie-volumeknop’ uitlegt met crescendo van 1 tot 10 
indien nodig.  
 
We hebben ook een ‘intentie-volumeknop’. Wanneer we een situatie aangaan met onze intentie op 1 of 
zelfs 0, is het niet waarschijnlijk dat we effectief zullen zijn. Wanneer we een situatie aangaan met ons 
intentievolume op 5 of 6, behalen we in het algemeen succes op een gemakkelijke manier en ‘in de flow’.   
 
Demonstraties: 
 
1.   Twee personen demonstreren hoe je effectief een grens stelt met een paard. De ene speelt de rol van de 
mens, de ander die van het paard.  

 
 Doe deze demonstraties niet in de buurt van paarden zelf, omdat je de staten van opwindng en 
mogelijke aggressie van het paard, en de manier om daar mee om te gaan overdrijft, en je wilt 
voorkomen dat het paard hier op reageert.  

 
a. Bespreek waarom het beter is om de grens aan te geven met het instrument (de ‘grenzensteller’ 

ofwel zweep). De reden is dat we het paard willen leren ons ruimte te geven. Het instrument 
helpt dit te communiceren, omdat het geen hartslag, bloeddruk, en energieveld heeft.   

 
b. Wanneer je de grens consequent aangeeft met de grenzensteller zodra je merkt dat je eigen 

energie omhoog gaat, zal het paard na verloop van tijd leren om vrijwillig te stoppen wanneer 
het jouw spanning voelt stijgen (zelfs als je geen instrument gebruikt). Het paard zal dan 
vanzelf leren jou lichamelijk de ruimte te geven die jij nodig hebt om je veilig, aanwezig en 
ontspannen te voelen.  
 

c. Zorg dat mensen begrijpen dat het van ze verwacht wordt om een grens aan te geven zodra 
hun opwindingsniveau omhoog gaat (groeiende spanning in hun lichaam of versnelde en 
oppervlakkige ademhaling). Let tegelijkertijd op de benadering door het paard: is het 
aggressief, snel, langzaam? Is een zachte grens genoeg, of is het nodig de energie-volumeknop 
verder omhoog te draaien?  

 
d. Zelfs wanneer de client denkt dat hij/zij wild at het paard op ze af komt en ze omhelst, als 

zijn/haar lichaam bang is zal het zorgen dat het paard ook onrustig wordt. We willen dat 
mensen begrijpen dat deze grens flexibel is; dus aleen als het paard de behoefte aan ruimte van 
de persoon respecteert, kan het uitgenodigd worden dichterbij te komen. Het paard zal 
vervolgens meer respect en gevoeligheid tonen.  



 
e. Demonstreer de situatie waar de mens innerlijk afwezig is en het paard niet opmerkt tot het 

paard hem/haar zachtjes aanraakt, waardoor de persoon vervolgens van schrik over de rooie 
gaat in zijn reactie.  

 
f. Demonstreer een persoon die ontspannen en toch aanwezig is, en die op een normale, 

effectieve manier de grens aangeeft. 
 

2. Twee personen demonstreren hoe we het paard toestaan grenzen aan te geven naar de mens. Beschrijf 
de signalen die paarden laten zien om grenzen aan te geven, en hoe die in volume toenemen: oren 
naar achter, zwiepende staart, wegdraaien, en wanneer de volumeknop omhoog gaat, schoppen en 
bijten. Opnieuw is één persoon de mens, de ander het paard.  
 

a. Laat zien hoe de meeste mensen geleerd hebben een paard te straffen dat zijn grenzen 
aangeeft. Benader het paard zonder rekening te houden met zijn ruimte. Wanneer het paard 
zijn oren naar achter doet, maak met boze stem opmerkingen als: “Hoe durf je jouw oren naar 
achter te doen! Stout paard!”  
 

b. Bevestig dat veel mensen geloven dat een paard verplicht is om stil te staan en zonder bezwaar 
toe te staan dat mensen het overal bestasten; dat veel mensen geloven dat paarden misbruik 
van mensen zullen maken als we ze zeggenschap geven in wat er met hun lichamen gebeurt. 
Laat dan zien dat we een simple regel hebben ontdekt die leidt tot een veiliger, meer 
respectvolle, meer verbonden relatie.   
  

c. Demonstreer hoe grenzen aangeven meer op een dans kan gaan lijken, door het paard te 
benaderen, te letten op wat het zijn/haar lichaam doet, achterover te leunen en uit te ademen. 
Daarna hoe het paard op de mens afkomt, waarna de mens de grens aangeeft. 

 


