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PARTICULIEREN 

Weisessies 

Organisatie 

Bijschrift bij afbeelding. 



Ervaar in een natuurlijke en veilige omgeving hoe 

Weisessies je inzicht kan geven in vragen en issues 

die je bezighouden. Bij een weisessie spelen paar-

den een belangrijke rol. Samen buiten zijn en wer-

ken met paarden maken een weisessie tot een 

bijzondere en verrassende belevenis. 

In ons dagelijks leven hebben we er allemaal mee 

te maken: situaties thuis, in je vriendenkring, of op 

het werk waar je telkens tegenaan loopt en die je 

zou willen veranderen. Een paar voorbeelden:  

Er gebeuren steeds onverwachte dingen als je 

denkt je zaakjes op orde te hebben. Wel veel 

plannen hebben, maar niet de energie om ze te 

realiseren, Je eigen bedrijf maar niet van de grond 

krijgen. Je soms onzeker of neerslachtig voelen 

zonder een duidelijke oorzaak. Relaties die steeds 

stuklopen. Vaak in conflictsituaties terecht komen, 

of juist altijd bezig zijn om de lieve vrede te bewa-

ren. Altijd voor anderen klaarstaan, maar er zelf 

meestal bij in schieten. 

Herken je dit en wil je weten hoe dat komt 

of wat er aan de hand is?  

Doe dan eens mee met een weisessie! 

Aanbod par t icu l ieren  

Hoe werkt het? 

Tijdens een weisessie worden de deelnemers met 

hun vragen opgenomen in een paardenkudde. Paar-

den zijn experts in het lezen van lichaamstaal, gedrag 

en de innerlijke belevingswereld van hun kuddegeno-

ten. In het belang van het voortbestaan van de kudde 

richten hun reacties zich op herstel van balans en het 

innemen van de juiste plek binnen het systeem.  

Paarden spiegelen wat er in essentie speelt. Hun in-

terventies of die van de begeleider kunnen tot verras-

sende inzichten leiden die vastzittende patronen kun-

nen ontrafelen. Deelnemers kunnen deze inzichten én 

mogelijke oplossingen zelf in de wei waarnemen, tes-

ten en ervaren.  

Een weisessie tussen paarden is een unieke en uitda-

gende buitenactiviteit. Trek makkelijke kleding en 

stevige schoenen aan en hou rekening met de weers-

omstandigheden. Het is niet nodig om ervaring met 

paarden te hebben. Je hoeft niet op een paard te 

zitten of de paarden aan te raken. Weisessies is vak-

bekwaam en zorgt voor deskundige begeleiding. 

Aanbod 

Op zaterdagochtenden zijn er weisessies voor 

particuliere deelnemers. Programma en data 

staan op de website. Er wordt gewerkt in groe-

pen van ongeveer 6 tot 8 personen. Dus wees 

er snel bij, want vol is vol. 

Per weisessie kan een aantal vragen onderzocht 

worden. Als je zelf geen vraag inbrengt, kan je 

een weisessie ook als ‘representant’ ervaren. 

Dan representeer je iets of iemand voor een 

deelnemer die een vraag inbrengt. Daar is geen 

ervaring voor nodig en het levert voor jezelf 

altijd waardevolle informatie op. 

Ga naar de website voor meer informatie over: 

 Actueel aanbod 

 Tarieven 

 Praktijkervaringen en reviews 

 Algemene voorwaarden 

 Beroepscode en ethische code 
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