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Sensi kleurrijk in Eigen Kracht :
Sensi-Therapie voor paard en ruiter
mw.R. Slaghekke, dhr. G. linthorst

Een ieder van ons droomt: soms weten we ze te herinneren. Soms blijven er
complete dromen zich herhalen op ons netvlies omdat ze mogelijk een betekenis
voor ons hebben. P. Ball beschrijft het paard in een droom als energie van die de
die de ruiter tot zijn beschikking heeft. Een wit paard beeld het spiritueel bewustzijn
dromer uit; een bruin paard de meer pragmatisch/nuchtere kant terwijl een zwart
paard de hartstochtelijke kant van de ruiter voorstelt.1

Kunnen/ mogen wij die dromen van een paard of ruiter beleven?
Kunnen/mogen wij helpen die dromen realiseren
door ze beide terug te brengen in hun oorspronkelijke natuur?
Het woord “natuur “ roept bij ons allen heel verschillende belevingen en ervaringen op. We kunnen daarbij
denken aan het betekenisvolle groen rondom om ons waar we bij tijd en wijlen erg van genieten. Het woord
”natuur” kan daarnaast ook een soort van oer of basisgevoel zijn. Als we vanuit die beleving het
onderstaande lezen, zal het duidelijk worden dat het ook een weerspiegeling van innerlijke kracht laat zien.
Wat als die innerlijke kracht verstoord is door het leven van alle dag? Zou u zich voor kunnen stellen dat
mens en dier, beide erg gevoelige en intuïtieve elementen van de natuur, hierdoor een andere buitenkant
laten zien dan ze eigenlijk van binnen zijn? Kunt u zich voorstellen, dat wanneer dat paard en ruiter een
ruitercombinatie zijn, dit een vertekend beeld of verwachtingen kan geven?
Sensi -Therapie is een van de vele mogelijkheden
dat inzicht en behandeling zou kunnen bieden.
Sensi-Therapie 2 is een effectieve praktisch uitvoerbare methode die gebaseerd is op de volgende
basisprincipes: 1.weghalen gifstoffen uit het lichaam (ontgiften met remedies en orthomoleculaire
preparaten), 2. stoppen met het toevoegen van gifstoffen in het lichaam (dieet,allergie en/of intolerantie
meting), 3.wegnemen van de oorzaken (o.a. remedies) en 4.direct op gang brengen van het proces (o.a.
massagetechnieken en emoties vrijmaken). Deze kortdurende behandelmethode is complementair met alle
andere vormen van therapie en reguliere zorg. Ze is altijd te gebruiken naast medicatie van de arts.
De kracht van Sensi-Therapie ligt in het inzicht geven in het welzijn van mens/of dier en wel direct
behandelen om zo de hulpvragende spoedig terug te zetten in de oorspronkelijke Eigen Kracht. Bij de
zogeheten energiemetingen wordt gebruik gemaakt van een biosensor en een groot aantal veelzijdige
onderdelen. Bij de behandelingen kan worden gedacht aan: Allergie en intolerantiemetingen,
Drukpuntmassage, Holistic Pulsing, Voedingssupplementen en Orthomoleculair ( vitaminen en mineralen)
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preparaten, Remedies, Edelsteentherapie, Kinesiologie, Quantum Touch, EFT. Mijn eigen kennis van
Kleurentherapie en het magnetiseren voeg ik hier aan toe. Persoonlijk vind ik het een unieke kans dat ik
deze diensten kan en mag aanbieden, met behulp van de natuur, met dankbaarheid van mens en dier. De
praktijk van alledag , als startend ruiter en begeleidster bij het paardrijden met mensen met een beperking,
laat mij dit zien.
Als spiritueel wandelaar trof ik geruime tijd geleden
een zadelmaker3 en al wandelende boeiden wij elkaar met
onze passievolle verhalen over gezamenlijke hobby’s:
paarden en spiritualiteit. We hebben er vervolg aan
gegeven door onze kennis te delen en te vergroten.
Zo is er een moment ontstaan bij zijn verzorgpaarden
dat we, uiteraard met instemming en in bijzijn van de
eigenares, Sensi -Therapie hebben toegepast. Een prachtige
ervaring die geen van de aanwezigen zou willen hebben gemist. Observerend naar het gedrag van het paard
tijdens de sessie, en de situatie aanvoelend, heeft ons erg veel informatie gegeven. Het Friese paard, met
haar geheel eigenzinnig fel karakter onderging het gelaten en gaf ons de indruk dat het als prettig werd
ervaren en goed grenzend aangevend. Sinds het overlijden van een stalgenoot bleken”moeder en dochter
Fries ” hier heel veel moeite mee te hebben gehad. Deze energie bleven zij bij zich houden en ondervonden
daar hinder van in de praktijk. Met warme oprechte instemming van de eigenares en moeder Fries heeft de
Sensi -Therapeut haar hulp geboden om de energie vrij te maken voor elkaar. Dochter Fries “snoepte “ op
afstand mee van de behandeling met gevolg dat ze beide 3 dg, als natuurlijke ontgifting van het lijf, diarree
hadden. Sindsdien komen beide paarden steeds meer terug in Eigen Kracht met hun oorspronkelijke
karakter. Prachtige beleving….een van de velen. De DSC zadelmaker, Gerard Linthorst, kan de
bewegingsvrijheid en de ontlading van het Friese paard beamen doordat ze wekelijks hun buitenrit maken
met nieuwe ( spirituele) uitdagingen voor beiden.
Een stukje van de droom van een Fries paard is gerealiseerd.

Als het paard in zijn eigen natuurlijke energie terug is
gekomen, is het oog gericht op de combinatie in de
samenwerking met de ruiter. Respectvol elkaar benaderen
binnen elkaars grenzen,mogelijkheden en wensen. Het
paard en ruiter vragen om professionals rondom hen
die hen de kwaliteit en het comfort van het zadelwerk en
accessoires laten ervaren. De missie van de DSC zadelmaker is helder: paard, zadel, ruiter. Dat is dan ook
de reden dat DSC gratis clinics aan de ruiters aanbiedt om zowel het paard als ruiter te behoeden voor het
zogeheten “zadelleed “. Dat maakt hen uniek in deze service die erg positieve geluiden laat horen in de
praktijk. Het resultaat van deze clinics is doorgaans meteen merkbaar . Het paard zal beter bewegen
waardoor de ruiter een meer ontspannen zithouding zal hebben. Kernwoorden als vakkundig advies,
controle, levering en reparatie leidt tot doeltreffend werken in de praktijk. De zorg voor paard en ruiter
speelt hierbij een uitermate belangrijke rol. Het gedrag en rug van het paard wordt zowel voor als tijdens de
zadelmeting/passing zorgvuldig onderzocht op mogelijke blokkades. Zo nodig wordt de balans hersteld.
Dan pas wordt er overgestapt op de plaatsing van zadel. Een rit met zijn/haar ruiter is een must om de
combinatie te zien om vervolgens deskundig advies te bieden.
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Een stukje van de droom van de passievolle ruiter is gerealiseerd
Sensi -Therapie kan voor paard en ruiter afzonderlijk mooie ervaringen
bieden; zeker ook in combinatie met elkaar. Beide afzonderlijk in
natuurlijke Eigen Kracht gebracht biedt inzicht in elkaars kwaliteiten.
Wat moet het een unieke combinatie van mens en dier zijn als deze
twee met elkaar prachtige mooie en/of spirituele ervaringen mogen
opdoen.
Afsluitend met de tekst :……..Een ieder van ons droomt: soms weten we ze te herinneren. Soms blijven
er complete dromen zich herhalen op ons netvlies omdat ze mogelijk een betekenis voor ons hebben.
Daar willen wij graag het volgende aan toe willen voegen. Passie/ respectvol intuitief samenwerkend met
elkaar, met proffesionals aan ieders zijde, laat de kwaliteitsstukjes op de juiste plaats vallen en vormen ze
mooie kleurrijke uitdagingen.
Voor meer informatie, advies, clinics /workshops:
Sensi-Therapeut (i.o.) Ryan SLaghekke, Ommen (Ov), 06 2747809 (tel. bereikbaar 8.00-20.00 uur)
sencolour@gmail.com – www.sen-colour.nl
DSC zadelmaker
Gerard Linthorst, Apeldoorn (Gld), 0650487675(tel.bereikbaar 8.00-20.00 uur)
info@dutchsaddlecompany.nl www.dutchsaddlecompany.nl

