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Zaterdag 13 augustus

DE TAAL VAN DE PAARDEN

aanmelden: info@vanhind.be
Waarom zijn er steeds meer paarden in de mensenwereld? Juist in deze tijd
wordt er van mensen gevraagd om bewuster in het leven te gaan staan. Deze
tijd wordt gekenmerkt door de overgang van het hoofd naar het hart. Het paard
is hiervoor de beste leermeester. Elk paard vraagt om een unieke benadering en
behandeling op elk moment. Paarden vragen om ons hoofd los te laten en te
(leren) vertrouwen op ons hart en gevoel.

Op zaterdag 13 augustus geeft Floor van den Dungen op ‘Stal Van Hind’
een lezing over ‘De taal van de paarden’ om zo de deelnemers bewuster te
maken van de mogelijkheden die er zijn om paarden nog beter te leren
begrijpen. En hoe de ruiter zich op elk moment steeds meer bewust kan gaan
worden van zijn eigen invloed op het paard. En dit positief leert in te zetten om
zo de kwaliteiten van het paard en zichzelf te optimaliseren.
Floor heeft een opleiding gehad in de theorie én in de praktijk. Ze weet waar ze
over praat. Ze is gediplomeerd op het Hippisch Centrum in Deurne (NL). Ze heeft
internationale praktijkervaring: ze staat met beide benen stevig op de grond in
‘Paardenland’. Daarnaast heeft zij een bijzondere gave. Zij kan energetisch
contact maken met een paard. Daardoor kan zij bij élk paard met fysieke
klachten en/of gedragsproblemen aangeven, waar zich de sleutel tot de oplossing
bevindt. Dit is voor haar de grondslag waarop al haar handelen in haar omgang
met paarden gebaseerd is.

Floor heeft haar eigen bedrijf Floor4Quality en is schrijfster van het boek
‘Samen werken met je paard’. Zij is energetisch paardentherapeut en
professioneel paardenvakvrouw die kan putten uit haar ervaringen met paarden
uit alle sectoren en disciplines in de paardenwereld in binnen- en buitenland.
Ook behandelt zij via dit energetisch kanaal paarden ‘op afstand’ door middel
van een foto. Daardoor vermindert zij blokkades, spanningen en oudere
storingen bij een paard. Soms kan zij die in één keer helemaal wegnemen. Maar
vaak zijn twee of meerdere behandelingen nodig om een probleem definitief te
klaren. Dit is afhankelijk van de toestand van het paard. Maar na een eerste
behandeling, is er altijd een positieve wending, een duidelijk waarneembaar
resultaat.
Een paard traint Floor vanuit de klassieke grondslag die gebaseerd is op
eeuwenoude ervaring. Die kennis heeft zij verrijkt met inzicht in natuurlijke
principes. Zij werkt vanuit de natuurlijke aanleg van het paard om zijn eigen
kwaliteiten zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarbij blijft zij binnen de
grenzen die een paard zelf aangeeft.
Tijdens haar oplossingsgerichte manier van werken staat het paard altijd voorop,
het gaat haar echt om het welzijn van het paard en om de dieperliggende
boodschap (en uitleg en toepassing in de praktijk) achter de problematiek van
het paard, zodat er een echte samenwerking tussen paard en ruiter/mens
mogelijk wordt.
Op elk moment speelt zij in op de vraag van de ruiter in combinatie met wat het
paard haar laat zien en voelen. Floor stelt zich open, zij observeert, zij luistert en
zij voelt waar een paard aan toe is. En vervolgens gaat zij daarmee aan de slag.
Een paard geeft haar duidelijk aan wanneer het klaar is voor een volgende fase.
Zij zoekt hierin de beste weg voor de combinatie paard en ruiter.
Zij werkt met kinderen en volwassenen, individueel of in een kleine groep,
beginnende ruiters en ervaren professionals en paarden met een geschiedenis,
alle disciplines en rassen.
Aanmelden lezing : info@vanhind.be
Datum:

zaterdag 13 augustus 2022

Tijd:

13 uur – 15:30 uur (met tussendoor een pauze)

Plaats:

Stal Van Hind – Peer Luytendijk 13 in 2490 Balen

Prijs:

€ 25

Een leuke, boeiende en leerzame lezing voor alle paardenliefhebbers!

