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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

T-TOUCH II : GRONDWERK VOOR PAARDEN
NOG MEER T-TOUCH VOOR HET PAARD

OMSCHRIJVING

Introductie
In deze cursus bouwen we verder op de basiscursus Ttouch I. We leren een aantal nieuwe en interessante Ttouches, daarnaast gaan we aan de slag met grondwerk
en geleide training volgens de Ttouch-methode. Tevens gaan we verder in op het gebruik en inzetten van de Ttouch bodywraps tijdens het grondwerk en de geleide
training.
Heel veel problemen van allerlei aard kunnen opgelost worden met Ttouch-grondwerk en geleide training. In deze onderdelen van het Tellington-werk kijken we
naar het dier in zijn geheel en focussen we ons niet op het probleem. We werken met het paard en niet met het probleem of isseu. Maar ook een paard zonder
problemen of isseus hee baat bij grondwerk en geleide training, ze komen hierdoor fysiek en mentaal in evenwicht en wie wil nu geen evenwichtig paard op
wedstrijd maar ook gewoon tijdens een buitenritje.
Grondwerk en geleide training geven zelfvertrouwen aan uw dier, maken uw paard zelfverzekerder, tredzekerder. Hun lichamelijke beweeglijkheid en soepelheid
verbetert waardoor ze ook mentaal minder gestresst zullen zijn. Timide dieren vinden hun zelfvertrouwen terug, overenthousiaste/hyperactieve dieren worden
rustiger en ga zo maar door.
T-touch grondwerk geeft heel veel voldoening en positief resultaat.
T-touch versterkt de band tussen paard & eigenaar.
T-touch kan als voorbereiding op sporten, showtraining enz. gebruikt worden.
T-touch stelt je ook in staat de gezondheid van je paard te ondersteunen en zo optimaal mogelijk te houden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die reeds kunnen omgaan met paarden en de basis T-touch hebben gevolgd..
Daarnaast richt de opleiding zich ook tot:
Rij-instructeurs paard
Rijscholen
Paardenfokkers
Manegehouders
Paardenhouderij
Ruiter-instucteurs
Hoefsmid
Groomers
Medewerkers dierenasiel
Dierenarts en dierenartsassistente

Voorkennis
Met een paard kunnen omgaan is een pluspunt.
Er worden maximaal 10 deelnemers toegelaten ( 2 per/paard).

Methodologie
Wegens praktische redenen kan deze opleiding niet met eigen paard gevolgd worden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
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Je leert het Tellington grondwerk kennen.
Je leert over verschillende obstakels in de praktijk en hoe & wanneer deze te gebruiken.
Je leert een aantal Tellington geleide trainingstechnieken en hoe & wanneer deze toe te passen.
We gaan dieper in op het gebruik van de bodywraps.
Het inzetten van Ttouch-tools tijdens grondwerk o.a. de "magic wand".
Je leert een aantal nieuwe ttouches om te gebruiken tijdens het grondwerk.
Je leert paarden observeren tijdens het grondwerk : observatie-oefening volgens Ttouch-methode.
Je leert op een rustige en prettige manier omgaan met je paard onder alle omstandigheden.
De T-touch methode van Linda Tellington-Jones stree er naar de relatie met je paard optimaal te maken en om het even welk paard meer zelfvertrouwen te geven.
Tevens streeft de methode een respectvolle omgang met alle dieren na.

PROGRAMMA
Volgende thema's worden behandeld:
Kort herhalen van de aangeleerde ttouches uit Ttouch I
Aanleren van het Tellington grondwerk.
Kennismaken met een aantal obstakels in de praktijk.
Aanleren van geleide trainingstechnieken volgens de Tellington-methode.
Nieuwe ttouches en technieken in functie van het grondwerk.
Observatie-oefening (doorlopend tijdens de dag).
Het inzetten van Ttouch-tools.
Verdieping van de bodywraps.
Oefenen op en met elkaar (mensen).
Oefenen met de aanwezige dieren van de aangeleerde technieken.

DOCENT
Greet Roebben
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