Dorntherapie voor paarden

Wat houdt de Dorn-methode in?
De Dorn-methode is een 'softe methode', een zachte therapie voor de wervelkolom en gewrichten.
Met de Dorntherapie worden blokkades van wervels en gewrichten met eenvoudige technieken snel
en effectief opgelost.
De blokkades worden met beweging en soepele technieken aangepakt, waardoor de doorbloeding
en het omliggende weefsel niet gestoord worden. De statiek van het skelet wordt hersteld door het
opheffen van beenlengteverschillen, het corrigeren van de bekkenstand en het opheffen van
bestaande blokkades in wervelkolom en gewrichten.
Met de Dorntherapie kunnen ook orgaanklachten en verstoringen van het evenwicht in de
meridianen verholpen worden. Door wervel- en gewrichtsblokkades kunnen de spinale zenuwen
overprikkeld raken of bekneld komen te zitten. De Dorntherapie zorgt er voor, door het opheffen
van de blokkades, dat de zenuwen weer vrij komen en hun signalen naar en van de organen weer
door kunnen geven. Hierdoor is de Dorntherapie een methode die over het hele lichaam werkt.
De Dorntherapie is dus een waardevolle toevoeging voor elke paardentherapeut.

Cursus Dorntherapie voor paarden
In deze cursus voor paardentherapeuten leert de deelnemer de technieken en mogelijkheden van de
Dorntherapie bij paarden kennen. De cursus is opgebouwd uit een theoriegedeelte en veel
praktische oefeningen, waardoor de Dornhandgrepen echt eigen gemaakt kunnen worden.
De cursus is vormgegeven als een tweedaagse training met afsluitend examen. Na het succesvol
afsluiten van de opleiding krijgt de cursist een certificaat van deelname, dat tevens er tevens garant
voor staat dat de cursist gekwalificeerd is om de technieken op de juiste manier toe te passen.
Inhoud cursus






Overzicht en theorie van de Dorntherapie bij paarden.
Indicaties en contra-indicaties voor toepassen van de therapie.
Anatomie en palpatie.
Praktische basisprincipes voor probleemanalyse.
Praktische oefeningen voor de Dorntechnieken op het paard.

Verloop cursus
Om alle deelnemers zich de technieken goed eigen te laten maken kan er een beperkt aantal
cursisten deelnemen. Daardoor kan elke cursist de maximale aandacht en ondersteuning kan krijgen.
Op die manier krijg iedereen direct feedback op haar/zijn handelingen.
De cursus wordt gegeven door ervaren Dorntherapeute Jasmin Bandholt. Jasmin is cursusleider in
ons team in Duitsland en een veelzijdig paardentherapeute. De cursus zal gegeven worden in het
Duits en wordt ter plaatste direct vertaald in het Nederlands. De syllabus is in het Nederlands.
Vooropleiding
Deze cursus is bedoeld voor paardentherapeuten met een reeds afgeronde opleiding daartoe. De
deelnemers moeten beschikken over gedegen kennis van de anatomie en biomechanica van het
paard.
Kosten
De kosten voor deze tweedaagse cursus, inclusief examen en certificaat, bedragen € 650,- exclusief
BTW. Tevens inbegrepen bij de kosten zijn lunch en koffie/thee/frisdrank.

