
Wat is de reis van een Medicine Horse Way Instructeur?  

Je eigen medicijn nemen, en doorgaan met je eigen persoonlijke ontwikkeling centraal zetten, moeten 

je hoogste prioriteit zijn als Medicine Horse Way Instructeur.   

Denk aan het pad dat gevolgd werd door de Oude Meesters: 

“De oude meesters waren diepzinnig en subtiel. Hun wijsheid was ondoorgrondelijk.  

 Ze zijn voorzichtig als iemand die een met ijs bedekte beek oversteekt.  Alert als een krijger in 

vijandelijk gebied.  Hoffelijk als een gast.  Vloeiend als smeltend ijs. Vormbaar als een blok hout. 

Ontvankelijk als een vallei.  Helder als een glas water.” 

Je moet het geduld ontwikkelen om te wachten tot de modder is neergedaald en het water helder is.             

In staat zijn stil te blijven staan tot de juiste actie zich vanzelf aandient. 

“De meester zoekt geen vervulling.  Zoekt niet, is aanwezig en verwelkomt alles wat zich aandient” 

Uit de Tao Te Ching – Stephen Mitchell vertaling 

Onthoud dat wijsheid niet gezocht kan worden, maar wel door je cliënten gevonden kan worden 

wanneer jij aanwezig bent bij hun proces.  Als je de instrumenten helder en oprecht overbrengt, als je 

het proces vertrouwt en de paarden vertrouwt, als je je woorden waarmaakt, zal je wijsheid zich op 

precies de juiste manier en op precies het juiste moment openbaren. 

Medicine Horse Way zal je uitdagen om: 

Te worden als een groot schip om de gevaarlijke oceaan van het bestaan over te steken; een feilloze 

kapitein die leidt naar het droge land van de bevrijding van beperkende overtuigingen en gedragingen.   

Te worden als een heldere zon en volle maan die de duisternis van de schaduw verdrijven; een vaste 

grond die het gewicht van zowel goed als slecht kan dragen. 

Te worden als een vader en moeder die hun liefde evenredig geven aan alle gevoelswezens; een grote 

rivier van mededogen, een schatkamer van diepe instructies. 

Een berg te worden die boven de wereldse beslommeringen uitrijst, onbewogen door de stormen van 

oude verhalen en hun sluimerende emoties, een grote wolk te zijn gevuld met regen om die kwellingen 

te verzachten. 

Door de warmte van je authentieke zelf te delen, hebben je wijsheid en mededogen de mogelijkheid 

om de kern van isolatie te doen smelten en het goud van de Boeddha-natuur te ontsluiten in elke 

student die jouw unieke Medicine Horse Way zoekt. 
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