Een online, interactieve cursus over het onderwerp Liberty: werken met je paard
in volledige vrijheid. Tijdens deze cursus zul je mij verschillende paarden van
verschillende niveau’s zien trainen, hier op de locatie van Michael Wanzenried in de
prachtige Zwitserse Jura!

True Liberty - Online Video Abonnement
Over het abonnement

Wil je graag beginnen met Liberty maar weet je niet precies hoe? Ben je al wat langer bezig
maar blijf je op bepaalde punten vastlopen? Wil je graag een betere connectie met je paard,
meer leren over paardengedrag en hoe je een paard allround ontwikkeld? Heb je behoefte aan
nieuwe inspiratie en uitdagingen?
We gaan tijdens deze cursus de diepte in en leren hoe je een goede Liberty sessie vorm
geeft. Want een juiste opzet is de sleutel naar succes! We gaan de basis verstevigen en waar
nodig aanscherpen en zullen vanuit daar aan de slag gaan met de leuke, meer geavanceerde
oefeningen. We gaan ons oog trainen en leren te zien wat er gebeurt voordat het gebeurt,
zodat we betere leiders worden en slimme keuzes maken zodat we de veelvoorkomende
problemen tijdens Liberty, zoals paarden die wegrennen, impuls verliezen of gaan anticiperen,
kunnen voorkomen.
Het einddoel is dat je een duidelijk stappenplan hebt voor Liberty waarmee je aan de slag
kunt. Dat je ziet wat jouw paard nodig heeft zodat je bewust, nauwkeurig en doelgericht gaat
trainen. En natuurlijk dat je nieuwe, frisse energie en inspiratie hebt om naar een volgend
niveau te groeien!

Zo werkt het

- Iedere week een video met de lesstof
- Bijhorende opdrachten en challenges
voor jou en je paard
- Privé Facebook Groep waarin je met
elkaar en mij vragen en video’s kunt
delen en bespreken
- Live Q&A sessie
- Extra’s

De kosten EUR 99,00

Je tijdsinvestering

Iedere week ongeveer 20 – 30 minuten.
Je bestudeert de video’s en bijgevoegde
opdrachten en kunt
vervolgens de lessen in jouw tempo gaan
toepassen.
De cursus zelf duurt één maand maar
de video’s blijven altijd beschikbaar. De
cursus biedt lestof
voor minimaal 3 – 6 maanden en
afhankelijk van het niveau en de tijd die je
hebt bepaal je zelf hoe
snel je daar doorheen gaat.

E: info@horsemanship-academy.nl

T: +31 6 57 15 43 23

