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  WORKSHOPS 2022 
 

 

  SJAMANISTISCHE EN SYSTEMISCHE 
   PAARDENCOACHING 
 
 
 
 
 

 

‘Dat wat verloren is gegaan’ en ‘de bron van het leven’ vormden de rode draad tijdens onze laatste workshop.  

Nieuwe keuzes maken of nieuwe paden bewandelen betekent afscheid nemen van dat wat je goed kent. Ben je 

bereid om dat verlies onder ogen te zien en uit te spreken?  

Het verbinden met je oorsprong maakt je stevig en geeft je kracht om dit proces aan te gaan. Oorsprong is de 

bron van het leven. Oorsprong is onvervreemdbaar, een kracht die niemand afgenomen kan worden. Een kracht 

die je veerkracht geeft en die je overal mee naartoe kan nemen. 

Over afscheid nemen en verder gaan bracht het paardenveld ons een krachtige boodschap: “Wij blijven 

verbonden, jij aan jouw kant, ik aan mijn kant. Want jij bent mij en ik ben jou, samen zijn we één. Namasté.” 

 

Wil je de wijsheid van de kudde zelf ook ervaren? Meld je dan aan voor een van onze laatste workshops van dit 

jaar. Als deelnemer kun je zelf een vraag inbrengen of representant zijn, daar hoef je geen ervaring voor te 

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

 

Julianne Driessen (www.infotruecolours.nl) en Hélène Schlooz (www.weisessies.nl) begeleiden de workshops.  

Wil je zelf een vraag inbrengen? Geef dat dan van tevoren aan bij je aanmelding. 

 

Workshops 2022: 

• Zaterdag 17 september en zaterdag 22 oktober. 

• Tijd: van 10.00 tot 13:00 uur. Je bent welkom vanaf 9.30 uur 

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

• Kosten: € 50,- per deelnemer 

• Leeftijd: vanaf 16 jaar (of in overleg) 

 

Aanmelden bij: 

• Julianne Driessen | Praktijk True Colours | T: 06-26478598 | E: info@infotruecolours.nl 

• Hélène Schlooz | Weisessies | T: 06-42807575 | E: info@weisessies.nl 
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