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presenteert

Equine Touch

BEPERKT
AANTAL PLAATSEN

ACCOMMODATIE
NODIG?

paarden helpen door mensen te onderwijzen
Maximaal 8 cursisten (2
instructeurs)! Niet missen?

We kunnen je helpen betaalbare
accommodatie te vinden!

Meld je nu aan!

Meld je nu aan!

Wat is Equine Touch en hoe kan het helpen?

Equine Touch met eigen paard

Equine Touch is een niet-diagnostisch, niet-invasief, manueel systeem van lichaamswerk
waarbij het hele paard wordt behandeld met van tevoren vastgestelde series van zachte,
vibrerende, unieke bewegingen over specifieke punten van de zachte weefsels van het
paardenlichaam. Dit gebeurt in samenwerking met het paard.
Equine Touch:
• verbetert balans, circulatie en het algemeen welzijn van het paard
• vermindert stress en vergemakkelijkt fysieke en emotionele ontspanning
• faciliteert genezing en herstel van gezondheidsproblemen
Equine Touch is leuk en makkelijk om te leren. Uw paard zal het zeker op prijs stellen!
WILT U NA DE INTRODUCTIE CURSUS NOG MEER LEREN? WIJ BIEDEN OOK VERVOLG CURSUSSEN AAN

ERVARINGEN
“Wat een heerlijk weekend. Dank Andrew
en Vicki voor het delen van deze mooie
materie met ons! De manier van lesgeven
was mooi…duidelijk, informatief en
gevoelig. Ik heb genoten en ik weet zeker
dat ik terug zal komen voor meer.”
Kate M., Equine Touch Introductie Cursus

“Enorm veel dank aan Andrew en Vicki. Ze zijn zeer
inspirerende instructeurs en verzorgen hun gasten op een
fantastische manier. Een prachtig weekend met veel plezier,
goed gezelschap, ik heb zoveel geleerd. Ik heb van iedere
minuut genoten en kon niet geloven hoe leuk leren kan zijn.
Dank jullie, ik kijk nu al uit naar de volgende keer.”
Ann B., Equine Touch Intermediate

Equine Touch – Introductie Cursus
Contact:

+34 6 5641 3478 (Vic WhatsApp)
+31 6 3936 6240 (Vic Mobiel)
+31 6 5043 6130 (Andrew Mobiel en WhatsApp)

Instructeurs: Victorine van Rossem en Andrew-Glyn Smail
(tevens gecertificeerde MSFC zadelpassers)
Wanneer:
zat 21 en zon 22 september 2019
Waar:
Kings' Legacy vzw, Groenlarenstraat 26, 3560
Lummen, België
Prijs:
€220
Zie voor meer informatie:
• www.humansforhorses.com
• https://www.facebook.com/Humans.for.Horses

“Dank je. Jullie zijn fantastische
instructeurs en bieden studenten zoveel
die met jullie komen leren. Mijn hartelijke
dank voor alles. Het was een geweldig
onderdeel van mijn studie.”
Lauren M., Equine Touch Intermediate

