
  

Praktijk True Colours en Weisessies … 

… nodigen je graag uit voor onze laatste workshop van dit jaar, waarin je kennis maakt met de wijsheid van de 

paardenkudde. De paarden spiegelen wat er in essentie speelt en geven je informatie vanuit het paardenveld.  

In de wei tussen de paarden onderzoeken we vragen of situaties waar je regelmatig tegenaan loopt en waar je 

meer over wil weten of anders mee om wil gaan.  

Je kan zelf een vraag inbrengen of representant zijn, daar hoef je geen ervaring voor te hebben. 

Je wordt onderdeel van de paardenkudde. Je krijgt er verrassende inzichten voor terug! 

 

Wie, wanneer, waar … 

• Praktijk True Colours van Julianne Driessen, www.infotruecolours.nl 

• Weisessies van Hélène Schlooz, www.weisessies.nl 

• Zaterdag 30 oktober 2021. Tijd: van 10.00 tot 13:00 uur. Ontvangst: vanaf 9.30 uur 

• Locatie: Weisessies, Venweg 10, 5985 PB Grashoek https://weisessies.nl/contact/ 

• Maximaal 10 tot 12 deelnemers 

• Kosten: € 50,- per deelnemer 

Workshops 2022: 

Ook volgend jaar bundelen Praktijk True Colours en Weisessies hun paardenkrachten. Noteer alvast de volgende 

zaterdagen: 12 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni, 16 juli, 17 september en 22 oktober. Nadere informatie volgt! 

 

Laatste workshop 2021 

zaterdag 30 oktober 

Nog enkele plaatsen beschikbaar, 

dus meld je snel aan! 

Nieuwsbrief oktober 2021 

Workshops sjamanistische en 
systemische paardencoaching  

 

http://www.infotruecolours.nl/
http://www.weisessies.nl/
https://weisessies.nl/contact/


Impressies en ervaringen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor aanmelden en vragen: 

• Per email of telefonisch bij: 

➢ Julianne T: 06-26478598 E: info@infotruecolours.nl 

➢ Hélène T: 06-42807575 E: info@weisessies.nl  

• Maximaal 10 tot 12 deelnemers per workshop 

• Onder voorbehoud van Corona maatregelen 

 

 

 

 

“De kudde toont zo hoe de werkelijkheid is 

zoals die is. Dat aankijken en aanvaarden is 

zoiets prettigs! Op de meest mooie plek in 

de omgeving, tussen prachtige paarden en 

pony’s. En wat voelde ik me veilig bij jullie. 

Het was top!” 

 

 

“Begin mei maakte ik deel uit van een paardenkudde. Geloof 
me, het is een hele bijzondere ervaring. 
Je begrijpt na een opstelling beter wat er speelt. Niet alleen 
waarom je bepaalde problemen ervaart, maar ook wat je kunt 
doen om het op te lossen.”  
 
“Ik ben een 'hoofdmens', vind het lastig om te voelen, maar 

door de paarden ben ik weer in contact met mijn lijf gekomen. 

Wat ik daar aan den lijve ervaren heb, is met geen pen te 

beschrijven. Dat moet je echt zelf meemaken!” 

 

 

 

 

 

“Dank voor de mooie en diepgaande workshop met de paarden. Ook als representant is 

het een hele bijzondere ervaring omdat het ook altijd iets van jezelf zegt.” 

 

“Sinds de sessies zie ik niet meer zomaar een paard in de wei staan. Maar een bijzonder 

intelligent en empathisch wezen, met een zeer hoog bewustzijn. Wat een wijsheid!” 

“Een aanrader voor eenieder met levensvragen die je niet alleen opgelost krijgt. De 

kudde van dieren én mensen zijn daarbij enorm behulpzaam.” 

 

 

“Daar heb ik nooit bij stilgestaan, dat een workshop 
met de paarden zoveel in beweging kan zetten.” 
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