
Meer weten over deze bijzondere ervaring? www.espeterhoeve.nl/seeme

Deze dag levert je een onvergetelijke ervaring op! Eerst krijg je een 

gezamenlijke beleving bij het paard bij Caprilli Coaching & Training in 

Barneveld. Daarna is het tijd voor de innerlijke mens en geniet je van 

de overheerlijke high tea bij De Espeterhoeve in Barneveld. 

see me
Een bijzondere ervaring meemaken 

met de mensen die je lief zijn?

high tea 
+ 



bijzondere ervaringGun jezelf deze

Meer info? www.espeterhoeve.nl/seeme + www.caprillicoaching.nl 

Reserveren? info@caprillicoaching.nl

Je maakt in je leven diverse 
ontwikkelingen mee en deelt dat 
met elkaar. Je leeft met elkaar mee 
en denkt elkaar te begrijpen. Maar 
is dat ook echt zo of zitten 
misschien de eigen overtuigingen 
en projectie in de weg? Door 
samen paardencoaching te 
beleven, ervaar je op een ander 
niveau wat er in een ander 
omgaat en voel je je écht gezien. 
Zowel door het paard, als ook 
door de mensen met wie je het 
samen beleeft. 

Een paard dringt door tot ‘de kern’, daar waar de blokkade of 
overtuiging bij mensen vastloopt. Gedachten en emoties zijn twee 
verschillende vormen van spanning waar paarden op reageren. Wat 
wij ‘denken te voelen’ is niet altijd wat echt gaande is in ons. Het 
paard voelt dat zuiver aan. Zonder veel woorden ben je getuige van 
elkaars innerlijke proces. Dit geeft veel verdieping en verbinding met 
de personen die je lief zijn.

Ook biedt De Espeterhoeve mogelijkheden om even lekker te 
shoppen, waardoor je er echt een dagje uit van kunt maken. De 
combinatie garandeert dat je prachtige ervaringen opdoet en mooie 
herinneringen hebt om samen nog lang over na te praten. 
Bovendien ben je waarschijnlijk heerlijk ontspannen na dit dagje uit, 
want het paard neemt spanning van mensen over en laat dit direct 
los, bijvoorbeeld door te gaan gapen.

Een complete dag uit!  
Workshop paardencoaching 

met je vriendin(nen), 
moeder, dochter, of wie je 
allemaal nog meer lief is* 
gecombineerd met een 

heerlijke high tea.

175.00  euro 
per persoon
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