
ACTIVATIE-PAARDRIJDEN: FYSIEK EN MENTAAL IN BEWEGING 
– PAARDRIJDEN VOOR EEN ENERGIEK LIJF EN GEZONDE GEEST –  

BUITEN, ACTIEF OF ONTSPANNEN 
Buitenlucht activeert je lichaam en geest. Afhankelijk van je wens en doel 
creëer ik een interventie of activiteit zodat jij jezelf  kan gaan ondersteunen 
om energie op te bouwen en je beter kan leren ontspannen. Dit kan 
bijvoorbeeld met een mindfulnessoefening of een fysieke balansoefening, 
maar ook een verdiepingsgesprek terwijl jij te paard door de velden rijdt. 

HOE HET WERKT 

Afhankelijk van je wensen, maken we samen een plan voor de komende 5 
sessies. Vervolgens ga jij aan de slag! Je gaat al doende leren over paarden en 
hoe zij communiceren, zodat je op een veilige manier kan gaan ervaren en 
experimenteren met het paard en je eigen gedrag. 

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 

Werken met paarden vraagt om leiderschap. Jij zal leiding moeten (leren) 
geven aan het paard. Hierdoor wordt je je bewust van jouw kwaliteiten als het 
gaat om persoonlijk leiderschap.  

Paarden zijn spiegels voor ons mensen. Paarden reageren op intenties. Wat wij 
hiervan kunnen leren is om ons bewust te worden van onze overtuigingen. 
Hier help ik je bij door je te coachen en feedback te geven op de interactie die 
jij met het paard hebt. 

Het is inspirerend om eens in een andere omgeving dan je huis, kantoor, 
behandel praktijk of de stad te zijn. Een nieuwe omgeving geeft je prikkels die 
direct jouw hoofd en lijf activeren. 

COACHING& REFLECTIE 
Sue support – verwonder jezelf 



SUCCESERVARINGEN 
Tijdens mijn burn-out in 2012 waren de activiteiten met mijn paard de beste 
vorm van therapie voor mij. Ik heb destijds zelf de reguliere therapie die ik had 
moeten linken en vervlechten met de activiteiten met mijn paard. Nu bied ik 
als activatiecoach programma’s aan waarin ik al mijn kennis en ervaringen 
gecombineerd aanbied. Voor meer ervaringen, neem contact op. 

TRAJECTEN 
IK GUN JE… biedt drie verschillende trajecten aan; Valerio I (basis), II (basis 
plus) en III (intensief).  

VOOR WIE 
Vanaf 7 jaar, jongeren en volwassenen 
Als je kennis wil maken met paarden en paardrijden 
Iedereen die graag buiten actief of juist ontspannen bezig wilt zijn 
Wanneer je wilt werken aan een persoonlijk of professioneel leerdoel 
Wanneer je een persoonlijk of professioneel doel (of doelen) wilt formuleren 
Als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt 
Als je opnieuw wil re-integreren 
Als je je lichaam en geest wil (her)activeren 
Wanneer je actief met lichaam en geest en doelgericht aan persoonlijk 
gestelde doelen wilt werken 

Voor meer info mail info@ikgunje.nl of bel 0653269198 

VALERIO FUN & OUTDOOR 
Sue natuurlijk– ontdek jouw natuur 


