
 

Workshop 
Systemisch werken met paarden 

Zichtbaar maken van het tot nu toe onzichtbare 
 
 
 

Dit najaar verzorgen Equisapiens en Sheltra workshops systemisch werken met paarden op diverse locaties in het land.  
 
Systemisch werken is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger en vindt ook in ons land steeds meer opgang.  
Iedereen maakt deel uit van een bepaald systeem in een werk- of privéomgeving. Door middel van zogenoemde opstellingen 
kunnen verborgen belemmeringen en patronen zichtbaar gemaakt worden en wordt een opening geboden naar de toekomst.  
 
Waarom met paarden 
Slechts een deel van onze boodschap wordt overgebracht door de woorden die we kiezen. De ontvanger reageert verder op 
onze toon en een aantal visuele signalen zoals lichaamshouding, ademhaling en gebaren. De verhouding verbaal/non-verbaal 
in onze communicatie zou ongeveer 50%-50% zijn. 
 
Een paard is als prooidier voor zijn overleving aangewezen op het sociale gedrag van de kudde. Omdat lawaai maken  
roofdieren aantrekt, zijn paarden meesters in stille, non-verbale communicatie. Paarden voegen zo iets wezenlijks toe aan het 
werken met opstellingen. Wij mensen zijn denkers en praters, een paard luistert, kijkt, ruikt en voelt. De combinatie van beide 
kan leiden tot heel bijzondere ontmoetingen. 
 
Voor wie 
De wens om een opstelling te doen ontstaat meestal uit een concrete vraag of actueel thema. Opstellingen kunnen  
verhelderende inzichten geven bij vragen over relaties met partner, ouders, kinderen en andere familieleden. Vragen  
kunnen echter ook te maken hebben met andere aspecten van het leven, zoals werksituaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan  
ziekteverzuim, conflictsituaties, nieuwe ontwikkelingen en management  vraagstukken. 
 

 

Een opstelling meemaken is al een hele beleving en kan veel losmaken of inzichten geven. 
 
 

Wanneer    donderdag 26 september 2013 van 19.00 - 22.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur en 

  vrijdag 4 oktober 2013 van 9.30 - 13.00 uur, inloop vanaf 9.00 uur 
 

Locatie:      Happy Horses Stables, Westkanaalweg 5, Ter Aar 
Tarief:  € 120,00 voor het inbrengen van een thema/vraag, € 35,00 voor het deelnemen als representant 
   
Door wie 
Deze workshops worden gegeven door Maud Groenberg (1962), gecertificeerd equine assisted coach® en Petra Zijderveld 
(1973), gecertificeerd familie-, en organisatieopsteller.  
 
Aanmelden 
Aanmelden voor een of beide workshops kan via info@sheltra.nl en geef tevens aan of u deelneemt als representant of ook 
een thema/vraag wilt inbrengen. Voor vragen of meer informatie neem gerust contact op via 06-29129398. 
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