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Het paard kan diverse gevoelens en reacties in 
ons opwekken. Stelt de mens zich open voor 

het paard, dan worden in het samenspel met hem 
alle zintuigen beroerd. Het samen bewegen kan 
ons in een dialoog met hem brengen, waar lichaam, 
geest en ziel in gelijke mate bij betrokken zijn. De 
psychomotoriek wordt daarbij intensief aangespro-
ken. Vanwege de verschillende impulsen die wor-
den geproduceerd in het zenuwstelsel, ontstaan vele 
nieuwe structuren en verbindingen, die ook effect 
kunnen hebben op andere lichamelijke en psychi-
sche correlaties. Het paard oefent op veel mensen 
een enorme aantrekkingskracht uit, die hen sterker 
motiveert, om zich open te stellen voor het thera-
peutisch of pedagogisch proces. De wens om dicht 
bij het paard te zijn, samen te bewegen, het aan te 
raken en een relatie met hem op te bouwen, kan  
ervaringen vergemakkelijken, die anders veel moei-
lijker, of helemaal niet bereikt zouden kunnen  
worden. Zo bekeken kan het paard therapeutische 
en pedagogische processen makkelijker maken en 
bevorderen. Maar let op: het paard is op zichzelf nog 
geen therapeut. Pas in de juiste context en samen 
met een deskundige therapeut kan het zijn natuurlijke  

kwaliteiten in het kader van een therapeutische rela-
tie ontvouwen. Daarvoor is een specialist nodig, die 
met de hulp van het paard zijn cliënten systematisch 
ontwikkelt, bevordert, ondersteunt en/of geneest.
Dit boek biedt een overzicht van verantwoord en 
systematisch gebruik van het paard in het kader 
van psychotherapeutische, pedagogische en psy-
chosociale bevorderingsmaatregelen. Equitherapie 
(SHP) bouwt voort op de meer dan 40 jaar oude 
traditie van wetenschappelijk georiënteerd thera-
peutisch paardrijden in Duitstalig Europa. In Neder-
land heeft de, uit Oostenrijk afkomstige klinisch 
psychologe, rijtherapeute en hippisch deskundige 
Dr. Ulrike Thiel de bekende modellen met de mede-
werking van bekende collega’s onderzocht, verder 
ontwikkeld en geïntegreerd in een opleidingscur-
riculum voor Equitherapie voor specialisten in de 
geestelijke gezondheidszorg en pedagogiek. Bin-
nen de organisatie ‘Nederlandse Stichting Helpen  
met Paarden – Equitherapie (SHP-E(NL)) worden 
volgens dit model sinds meer dan 10 jaar Equithera- 
peuten opgeleid en gecertificeerd. Er wordt gedemon-
streerd hoe Equitherapeuten (SHP) op een verantwoor-
delijke wijze werken met het paard als co-therapeut.

Voor paardenliefhebbers, therapeuten, cliënten, organisaties en geïnteresseerden 

Een boek over Equitherapie (SHP)
•   Waarom fascineert het paard ons mensen zo?
•    Waarom zoeken veel mensen de nabijheid van het paard, wanneer ze hulp hopen te krijgen bij het  

oplossen van hun problemen?
•   Heeft het paard bovenzintuigelijke vaardigheden die hem tot helper van de mens kunnen maken?
•   Wanneer kan het paard een co-therapeut worden?

B e s t e l f o r m u l i e r
Wanneer u dit interessante boek ‘Equitherapie’ bestelt, wordt het u toegezonden per post. (het boek zal eind maart 2011 uitkomen)

n     Ja, ik wil profiteren van deze aanbieding en het boek ‘Equitherapie’ reserveren voor de  
     introductieprijs en doe een aanbetaling van e 25,- (per boek).

Naam: _______________________________________________________________________  m/v

adres: ________________________________________________  HuisNummer: _______________

Postcode:  __________________ Plaats: ________________________   laNd: __________________

aaNtal reserveriNgeN: ____________  iN n duits     n eNgels     n NederlaNds

totaal: e  ________,______

Ik zal mijn aanbetaling van e 25,- (per boek) overmaken naar rekeningnummer 1362.91.600 t.n.v. Horses and Driving 
Books Lochem. (IBAN NL 19 RABO 0136 2916 00 BIC RABO NL 2U). Ik ontvang in maart een e-mailbericht met het  
verzoek om het restantbedrag over te maken, waarna ik het boek direct krijg toegezonden.

Voor vragen over uw bestelling: Horses & Driving Books, T. (0573) 25 07 25 of 06 24 38 99 69. Email: info@horses-and-drivingbooks.com

U kunt ook bestellen via internet op www.horses-and-drivingbooks.com

Meer informatie over Equitherapie (SHP) vindt u op www.equitherapie.org
Meer informatie over de auteur vindt u op www.hippocampus-nl.com
Meer informatie over het boek is beschikbaar op www.horses-and-drivingbooks.com 

Introductieaanbieding: e 56,-*
 (e 59,50 incl. btw) exclusief portokosten

* Deze aantrekkelijke introductieprijs geldt tot 15 maart 2011!


