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Beste lezer / lezeres, 
 
Hier  heeft  u  de  eerste  aflevering  van  ons  gratis  e‐mail  tijdschrift. U  zult  hierin  uiteraard 
Mansolein‐nieuws  in vinden, maar het  zal  zeker geen herhaling of  samenvatting van onze 
website www.mansolein.com worden. Wat we vooral met dit e‐magazine willen, is aandacht 
geven aan zaken waarvoor we in onze website te weinig mogelijkheden hebben. 
 
Met dit (gratis) tijdschrift willen we vooral aandacht geven aan het welzijn van uw en onze 
paarden. En de insteek zal ‘alternatief’ zijn. Zijn we dan tegen de manier waarop er regulier 
met  paarden wordt  omgegaan?   Nee,  in  zijn  algemeenheid  niet, we wijzen  niet  alles  bij 
voorbaat af. Uiteraard hebben we een hekel aan de uitwassen die er  in de paardenwereld 
nou eenmaal zijn, maar daar zullen we met elkaar geen verschil van mening over hebben. 
 
Wat we u willen aanbieden  is een wat andere benadering. We hebben met onze paarden 
mogen ervaren dat ‘alternatieve aandacht’ soms een wereld van verschil maakt. We hopen 
dat u deze nieuwsbrief met plezier leest en dat u en uw paard(en) baat hebben bij de tips en 
voorbeelden die we voor u hebben.  
 
Mogen we ons voorstellen? 
 

Larisse Engels. Medezaakvoerder van Mansolein Haras in 
de Zuidelijke Vogezen. Ze heeft grote lesgevende 
mogelijkheden: ze kan met enkele vaak eenvoudige 
aanwijzingen de meest ervaren ruiter vooruit helpen. Ze 
kent alle bloedlijnen en alle hengsten die beschikbaar 
zijn. Ze is 100% paardengek, van baby af aan. 
 
 
 
 
 

Siko Engels. Medezaakvoerder van Mansolein Haras. 
Zelfs de ‘ergste’ hengst heeft respect voor hem en 
doet wat hij zegt. Hij is onze bouwmeester en inter‐
netwizzard, daarnaast doet hij al het boerenwerk en 
boswerk. Wat Larisse verzint, geeft hij een kader. 

Eerste aflevering  Maart 2010 

Maandelijks  e-magazine
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Renée van Dam. Ook zij is medezaakvoerder van 
Mansolein Hars. Ze heeft een muur vol met 
natuurgeneeskundige diploma’s, maar gebruikt het 
liefst haar boerenverstand. Als ze niet met de 
paarden bezig is, van beleren tot het opvoeden van 
de veulens, doet ze dingen die voor een normaal 
mens onmogelijk zijn.  
 
 
 
 
 

Frank Polling. Schrijver, helderziend genezer. Hij 
houdt van paarden: hij aait ze graag en voert hele 
gesprekken met ze, maar meer ook niet. Hier is hij 
aan het schrijven aan het handboek ‘een nieuwe KIJK 
op paarden’. De teksten en vormgeving van deze 
nieuwsbrief komen van zijn hand. Op de website 
www.vrijheidenkracht.nl vindt u meer van hem.  
 

En dit zijn de hoofdrolspelers. De paarden. Het zijn er natuurlijk maar een paar, ze leven in 
verschillende groepen en kunnen dus nooit allemaal tegelijk op de foto. Tientallen paarden 
van ons zijn naar alle windstreken in Europa gegaan. Sommige daarvan gaan al hun eerste 
stappen op hoog niveau zetten. Er is werkelijk iets bijzonders aan de hand met de paarden 
van Mansolein; ze worden ieder jaar mooier, en de veulens worden steeds veelbelovender. 
Bovenstaande foto’s zijn van eigen paarden en op ons eigen land gemaakt. Op de foto met 
Renée zie je rechts een stukje van ons huis.  
 
En dit is de omslag van de 
tweede druk van ons 
paardenboek: ‘Een nieuwe KIJK 
op paarden’. Dit boek zal voor 
een deel de basis van deze 
nieuwsbrief vormen. (Als u alle 
afleveringen bewaart, zult u 
het vrijwel compleet hebben) 
Andere inbreng komt uit onze 
dagelijkse belevenissen, en 
naar we hopen: van U. Uw 
reactie stellen we zeer op prijs! 
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Paarden met een ‘ik’  
 

Veel paarden vertonen tekenen van een (naderende) ‘ik’, maar er zijn er nog niet 
zo veel waar die ontwikkeling ver gevorderd is. Allerlei symptomen kunnen er op 
wijzen, maar het is bij de paarden-‘ik’ net als bij de ‘nieuwetijdskinderen’, of 
kinderen met ADHD, er zijn geen eenvoudige lichamelijke kenmerken voor aan te 
wijzen. Bepaalde symptomen bij het paard kunnen ook op iets anders wijzen dan 
een ikontwikkeling, die kunnen ook driftmatige of instinctieve achtergronden 
hebben. Zo is het zich van de mens afwenden door het paard één van de 
aanwijzingen dat er sprake is van een ‘ik’, maar dat kan even zo goed deel 
uitmaken van natuurlijk paardengedrag, bv. in de strijd om de rangorde. Het kan 
ook het gevolg zijn van angst als het gevolg van eerdere, slechte ervaringen van 
het dier. Er staan ons dus slechts vage aanwijzingen ten dienste bij het beoordelen 
of paardengedrag er op wijst dat er sprake is van een (aanstaande) ‘ik’, of dat er 
iets anders met het dier aan de hand is. Maar de volgende elementen in het 
paardengedrag kunnen, vooral als er meerdere verschijnselen gelijktijdig 
aanwezig zijn, een goede aanwijzing vormen. 
 

- Het paard is ongelukkig. Zonder lichamelijke oorzaak ‘wil’ het 
niet meer. Dat kan zelfs zo ver gaan dat het weigert te eten. Hij 
reageert flauw en trekt zich terug. Ook met andere paarden gaat 
het gedrag moeizaam. 

- Het paard is agressief en onberekenbaar. Het reageert op alles van 
de mens overdreven. Het heeft buien, soms wil hij graag werken, 
andere keren is hij niet vooruit te branden. 

- Het paard is overdreven eenkennig (terwijl het wel de kans heeft 
met meerdere mensen en/of paarden contact te hebben.) 

- Het vertoont overdreven spiegelgedrag t.o.v. de menselijke 
partner, het neemt zelfs kwalen van de mens over. 

- Vóór het paard bij de huidige menspartner kwam, had het al een 
hele geschiedenis achter de rug van blessures en strijd. 

- Het paard is door een reeks onwaarschijnlijke ‘toevalligheden’ bij 
de huidige partner terechtgekomen. Het lijkt wel alsof de keuze 
voor deze partner van het paard is uitgegaan. 

- In tegenstelling tot vroegere situaties rond het paard, is het nu, bij 
de huidige partner, stralend en gelukkig, het is als het ware een 
ander paard geworden. 

- Het maakt duidelijk keuzes wat betreft relaties met anderen 
(paarden of mensen), en is uit zijn doen als die ander er niet is. 

- Het toont verdriet of zelfs verschijnselen van rouw bij verlies van 
een mens, groepsgenoot of veulen, maar kan ook vreugde en 
blijdschap laten zien. 

- Hij is uiterst gewillig voor degene die hij zelf uitkiest, maar geeft 
dan ‘problemen’ door het niet begrijpen van die mens. 

- Het is een paard wat je het gevoel geeft dat je hem alles moet 
uitleggen voordat hij het wil begrijpen. 

- Het paard vertoont ‘menselijke’ trekjes zoals trots, 
kinderachtigheid (lange tenen), is snel beledigd, kan duidelijk nee 
tegen je zeggen, zich van je afwenden of wil juist graag spelen 

- Het paard houdt er duidelijk rekening mee dat de mens geen paard 
is, hij is voorzichtig en past zijn gedrag aan. 
Het houdt andere paarden op een jaloerse manier bij ‘zijn’ mens 
weg. 
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Al deze gedragingen kunnen op een ‘ik’ wijzen bij het paard, maar kunnen ook 
andere, instinctieve, achtergronden hebben. Als het paard meerdere van 
bovenstaande beelden vertoont, dan is het toch wel waarschijnlijk dat er zich een 
‘ik’ aan het ontwikkelen is, of zelfs al volop aanwezig is. Nu is het voor het 
klassieke, ‘gewone’ paard helemaal niet erg om behandeld te worden als een paard 
met een ‘ik’. Andersom kan je echter verzekerd zijn van problemen.  
 
Het onderscheid tussen het 
instinctieve, driftmatige 
paardengedrag en het gedrag van 
‘ik’ paarden is moeilijk. Eigenlijk 
hebben we maar één instrument 
waar we wat dit betreft op kunnen 
vertrouwen: intuïtie. En dat is 
meteen ook de grote uitdaging 
waar het paard ons nu voor 
plaatst. Het is door de huidige 
ikontwikkeling bij paarden, dat de 
mens voor het eerst op grote schaal de kans krijgt contact te maken met niet-
menselijke wezens die zelfbewustzijn hebben. Door het ontwikkelen van de 
intuïtie, en daardoor van onze helderziende vermogens, zullen we in staat zijn deze 
uitdaging aan te gaan en werkelijk contact te maken met het zelfbewuste paard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot zover over wat er nu bij heel veel paarden aan het gebeuren is. Dat is ongelooflijk 
boeiend maar in de dagelijkse omgang wordt het er niet makkelijker door. Er zijn nu heel 
veel ‘paardenproblemen’ die er vroeger niet waren. Maar, juist bij deze ongrijpbare en vage 
moeilijkheden, passen bij uitstek zulke vage en ongrijpbare oplossingen als bloesemremedies 
en edelsteentherapie.  
Het aardige van het werken hiermee, is dat er niet zoveel fout mee kan gaan (maar pas op!). 
Vooral als we er van bewust zijn dat paarden totaal andere wezens als mensen zijn, en als 
we leren heel goed naar hun aard te kijken, kunnen we er zelfs wonderen mee verrichten. 
We hebben al menig ‘hopeloze’ situatie met paarden op eenvoudige en snelle manier 
kunnen oplossen. Met bloesemremedies en edelsteentherapie. En dat is nog lekker 
goedkoop ook.  
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Advertentiepagina. 
 

Midden op Mansolein Haras staat het oudste deel van ons huis: een 
ongeveer 300 jaar oude bistro. Hiervoor werden voeger de koetsen 
uitgespannen. (De stenen drinkbak ligt er nog) Nu is het een riante gîte 
voor 4 tot 6 personen, van alle moderne gemakken voorzien, en 
plezierig warm ingericht. Of u nu komt voor de vele honderden  jaren 
oude cultuur, de eindeloze natuur, de aangename stadjes, met gezellige 
markten en alle dagen vers stokbrood, of natuurlijk het plezier van de 
paarden en de veulens om u heen: u bent van harte welkom! 

 Kijk eens op  http://www.mansolein.com/modules/myHome/index.php?lang=nederlands   Tot ziens! 

 

Stichting Vrijheid en Kracht     Frank Polling 
De stichting Vrijheid en Kracht verzorgt lezingen, workshops en cursussen voor een 
gelukkiger en krachtiger leven. Frank Polling heeft onder andere het Werkboek 
‘Vrijheid en Kracht’ geschreven. Hierop zijn de activiteiten van de stichting gebaseerd. 
Frank Polling is helderziend genezer en kan u op afstand helpen met (karmische) 
levensvragen en lichamelijke klachten. Op de website www.vrijheidenkracht.nl kunt u 
de gratis cursus ‘je krijgt iets anders terug dan wat je geeft’ (In pdf‐vorm) aanvragen. 

Informatie over behandeling voor u zelf of uw paard (en de minicursus)? mail naar: frank@vrijheidenkracht.nl 

 

Ruin, geb. 14-04-2007   Shabrak bonte Few Spot Appaloosa. Verwachte 
stokmaat rond de 1.48 m. 
Te koop aangeboden. Appaloosa ruin. Vader is de Lepard bonte Appaloosa 
hengst Mansolein’s Savoij. Zijn moeder is de Few Spot merrie Nina. Lothar 
heeft een goed karakter en is zelfstandig. Heeft een mooi hoofdje en is door zijn 
aparte kleur een echte eyecatcher. Kan ontzettend goed bewegen en heeft een 
spectaculaire draf waarbij hij een mooie lichaamshouding heeft. Hij is gechipt en 
heeft een paspoort. De nakomelingen van Mansolein’s Savoij staan bekend om 
hun goede bouw, bewegingen en karakter. 
Lothar Mansolein zal in de toekomst de ideale gezinspony zijn die ook in de sport zijn mannetje zal staan.  

Informatie over dit lieve paardje ‘Lothar Mansolein’: larisse@mansolein.com  

 

Balthazar Mansolein Ruin, geb. 29-05-2007  kleur koffievos (z.a.). Verwachte 
stokmaat rond de 1.48 m. 
Te koop aangeboden ruin van Mansolein’s Savoij (Appaloosa) uit de New Forest 
merrie Tara van Carlo maal Briljant maal Winsome’s Diognese. De moederlijn is zeer 
predikaatvol. Ook de afstamming van vaderszijde is aansprekend en staat garant voor 
het brengen van goede sportpony’s. Balthazar Mansolein is een fijne ruin met een 
makkelijk karakter die graag knuffelt. Hij heeft mooie gangen en showt graag. Heeft 
een mooie houding en balans in het lopen. Hij zal in de toekomst een fijne sport of 
recreatie pony zijn en voor veel doeleinden geschikt. Vanwege zijn goede maat is hij 

een aantrekkelijke familiepony. Hij is gechipt en heeft een paspoort.  larisse@mansolein.com 
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                                                                                                          Agrimonie / Agrimony Eupatoria 

Wij van Mansolein gaan er vanuit 
dat het erg belangrijk is om bij 
klachten van het paard, ook naar 
de bijbehorende mens te kijken. 
Paarden zijn zo gevoelig dat ze 
heel snel klachten van de mens 
overnemen. Het is vaak niet zo 
eenvoudig om het verband te 
zien, maar als er tegelijk met het 
paard en zijn menspartner 
gewerkt wordt aan de oplossing 
van problemen, zijn de resultaten 
vaak verrassend en de werking 
uiterst snel. Vandaar dat u bij de 
beschrijving van de bloesem en 
de steen zowel het paard als de 
mens genoemd ziet. 
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Agrimony/Agrimonie  
 
 
Agrimonie is een kruidachtige, tot 80 cm hoge plant, met rechtopstaande, behaarde 
stengels. De bladeren zijn geveerd, en de afzonderlijke blaadjes zijn ovaal, getand 
en aan de onderzijde grijs- kortbehaard. Het is een vrij algemeen voorkomende 
plant op zonnige plaatsen en aan wegen en dijken. De bloeitijd is juni-september. 
 
 

 
Paard  
 
Het Agrimonie-paard heeft een statig voorkomen en is niet moeilijk in de omgang. 
Het is een allemansvriend die niet snel onzeker of angstig is, zoekt de vrede, maar 
is zeker niet onderdanig. Spierspanningen en spierknopen, grote diepliggende ogen 
weerspiegelen echter innerlijke spanning, onrust en onzekerheid. 
 
Dit paard kan zich goed in de groep voegen, maar houdt zich graag afzijdig. Het 
lijkt contacten met andere paarden niet nodig te hebben. Hij zoekt graag de mens 
op, waarbij hij erg zijn best doet. Hij is door zijn gespannen houding echter niet 
snel van begrip, waardoor de spanningen met de mens die daar het gevolg van zijn, 
zich weer lichamelijk kunnen gaan uiten.  
Juist omdat dit paard zo zijn best doet zich in te leven in de mensenwereld, kan het 
zijn dat men er automatisch er vanuit gaat dat dit dier ook alles begrijpt en kan 
opvolgen. Dit is echter snel een overschatting, waardoor de vicieuze cirkel van de 
spanningen weer sterker kan worden. Daar kunnen ook paniekachtige aanvallen uit 
voortvloeien.  
 
Agrimonie kan het paard helpen zich meer in rust naar de mens op te stellen, 
waardoor verwachtingen over en weer realistischer kunnen worden. Daarbij zorgt 
deze remedie er voor dat onbewuste signalen makkelijker geuit kunnen worden 
waardoor lichamelijke stress voorkomen wordt of zich zelfs kan gaan oplossen.  
Jaspis is dé steen voor de menspartner om rust en eenvoud in de relatie te helpen 
vinden. Magnetiet kan helpen de opgebouwde spanningen af te laten vloeien en om 
een nieuwe basis van rust te vinden. Barnsteen helpt om een warme, accepterende 
sfeer te stimuleren op basis van tevredenheid en innerlijke rust.  
 
 

 
Mens 
 
Agrimonie helpt de zorgeloos overkomende mens dat ook werkelijk te zijn. Het 
helpt de schaduwzijden van het leven onder ogen te zien en brengt daardoor meer 
helderheid in de dag en een diepere rust in de nacht. Levensvreugde en 
opgewektheid nemen toe, waardoor er minder behoefte ontstaat aan alcohol of 
andere verdovende middelen of manieren om de wereld te ontvluchten. De wereld 
wordt meer als ‘waar’ en de moeite waard ervaren. Voor het paard kan Onyx helpen 
hier meer ikkracht tegenover te stellen. Zonnesteen geeft meer levensvreugde en 
Lapis Lazuli helpt bij het niet meegezogen worden in de onrust en spanning van de 
mens. 
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Agaat 
 
Agaat is een microkristallijnen variëteit van Chalcedoon of kwarts. Het ontstaat 
meestal door het ‘dichtlopen’ van gasbellen in een lavastroom. Allerlei 
bijmengingen uit de omgeving geven aan iedere agaat een eigen kleur. Mangaan, 
ijzer, chroom en dergelijke beïnvloeden daarmee ook de werking. Agaat bevordert 
bovenal een diep gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.  
 
 

 
Paard 
 
Schrikkerige en onzekere paarden kunnen baat hebben bij Agaat. Vooral grotere en 
zwaardere paarden die vanuit hun onzekerheid doorlopend leiding zoeken en die 
snel zijn afgeleid en zich niet te kunnen concentreren, knappen van Agaat op. De 
concentratie wordt beter, de bewegingen worden doelgerichter, en er ontstaat ruimte 
voor levensblijheid. De stap wordt steviger en het paard komt vaster op de grond. 
Hij verbindt zich meer met de wereld en kan daardoor de ruiter beter dragen. Door 
deze sterkere binding wordt ook de spijsvertering harmonieuzer. 
De voedingsstoffen worden beter opgenomen en naar de organen geleid. Daardoor 
wordt de gehele gezondheid beter, de glans van de vacht neemt toe en de hoeven 
worden soepeler. In de wei zal hij vrolijker en speelser worden en zal hij meer om 
aandacht gaan vragen.  

 
Bloesemremedies voor de mens: Agrimony (Agrimonie), Larch (Lariks), Wild Oat 
(Ruwe Dravik). Deze remedies helpen losser te komen van de mening van anderen 
en geven meer rust en harmonie. Het paard voelt zich door deze bloesems beter 
begrepen en wat minder onzeker. 
 
 

 
Mens 
 
Voor de mens is de Agaat een troostende en rustgevende steen. De wereld lijkt er 
eenvoudiger en overzichtelijker door. Door een sterker gevoel van eigenwaarde 
wordt het gevoel zich te moeten bewijzen minder. Voor mensen die op hun tenen 
lopen helpt de Agaat meer ontspannen en blijer te worden. Er komt meer ruimte 
voor dromerige en sprookjesachtige energie. Levensvreugde neemt toe in een 
zonniger wereld. Lichamelijk uit zich dat in een grotere veerkracht en 
uithoudingsvermogen. De spieren en huid worden soepeler en nervositeit neemt af. 
De spijsvertering wordt gelijkmatiger en de weerstand neemt toe.  

 
Bloesemremedies voor het paard: Cerato (Loodkruid), Honeysuckle (Kamperfoelie), 
Mimulus (Maskerbloem), Olive (Olijf), Scleranthus (Hardbloem). Deze bloesems 
helpen het paard beter te concentreren en minder angstig te zijn voor dingen die om 
hem heen gebeuren. Hij kan nu recht op het doel af gaan vanuit een betere aarding. 
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Beste 
 
Als er een vraag bij me terecht komt zoals nu van jullie, gebeurt er het volgende. Ik wil om te 
beginnen niets weten van het dier, de bijbehorende mens en de omstandigheden. Wat ik eerst wil is 
een ‘beeld’ van de situatie. Pas daarna heb ik wellicht wat aan details. Als ik eerst alle 
omstandigheden zou kennen, zou dat de beeldvorming (door mijn verstand) te veel kunnen 
beïnvloeden. Het enige dat ik nu weet is dat het om een paardje (het gebruik van het verkleinwoord 
leg ik nog uit) en je dochter gaat, dus wat je in de eerste instantie  vroeg en vertelde.  
Het beeld is als volgt. Het paardje gedraagt zich jonger dan de feitelijke leeftijd, houdt het hoofd laag, 
heeft de oren naar achteren en mummelt wat als een veulen die onderdanig om aandacht vraagt. Het 
is een uiterst gewillig dier, dat zich heel sterk op je dochter richt. De africhting indertijd is geforceerd 
snel en mechanisch, (liefdeloos?) gegaan. Angst heeft een belangrijke rol gespeeld bij het beleren. In 
feite komt het er op neer dat het dier te jong al te veel bevraagd werd. Een ander deel van het beeld 
betreft je dochter. (Let wel: ik schets een beeld en er is geen sprake van veroordeling). Ze heeft iets 
vergelijkbaars als het paard: het lijkt alsof ze minder ‘jong’ heeft kunnen zijn dan misschien wenselijk 
was. Ze verstopt zich voor haar gevoel en leeft voornamelijk vanuit haar verstand. De wil is de 
voornaamste uiting van het verstand, en wil vertoont ze te over. Nu is het probleem dat het leven in 
de wil, met weinig ruimte voor kinderlijke blijdschap en speelsigheid, zoals zij dat laat zien, door met 
name dit paardje gespiegeld wordt. Het gevolg daarvan is dat dit paard en je dochter, beiden een 
speels en kinderlijk stukje van henzelf missen en dat dus ook bij elkaar niet kunnen vinden. Koppel 
daarbij aan de sterke wil van je dochter, de grote gewilligheid en op de mens gericht zijn van dit 
paardje en je ziet een situatie ontstaan waarin ze elkaar overvragen. Het gevolg is een neerwaartse 
spiraal.  
Je dochter is nu op een punt in haar leven gekomen, dat de sterk door de wil gedragen droom van de 
toekomst steeds sterker vanuit het onderbewustzijn wordt betwijfeld. Ze zal dat van zichzelf nog niet 
(helemaal) doorhebben, maar het paardje snapt dat al wel. Dat heeft twee gevolgen: ten eerste 
verschraalt het dier (geef eerst maar veel minder krachtvoer en veel meer hooi) en ten tweede 
verstart het dier. Dat is namelijk het enige antwoord op, en de enige spiegeling van de verstarring die 
je dochter in zichzelf ervaart. Het is een fantastisch 
lief beest om dat zo voor de ander over te hebben. 
Ze vormen dan ook de perfecte combinatie, ook al 
hebben de  gevoelens van teleurstelling nu de 
overhand.  
Het bovenstaande geeft echter een mooie basis dat 
ze beiden hier niet alleen bovenuit groeien, maar 
zelfs zich er enorm door kunnen ontwikkelen. Het 
trefwoord hierin is ‘spelen’. Het zou voor beiden 
fantastisch zijn als ze het ‘echt kind zijn’, samen 
zouden kunnen beleven, en in feite zouden inhalen 
wat ze allebei te weinig hebben gehad in hun leven.  
Een verdrietige conclusie is, want het gooit de 
laatste rest van de dromen aan diggelen, dat deze 
combinatie niet tot hoge sportprestaties kan 
komen. Wel kunnen er enorme plezierprestaties 
ontstaan. Die zullen echter aan hun beider 
leefkwaliteit aanzienlijk meer bijdragen. 
Het paardje behandelen, zonder het bovenstaande 
er bij te betrekken, heeft geen zin. Wat kan is een 
soort noodhulp geven aan het dier, waardoor de 
leefkwaliteit acceptabel wordt. Worden beiden 
echter ‘behandeld’ volgens het beeld dat ik hier 
schetste, kan er een enorme levensverrijking 

Dit is een voorbeeld van een 
contact dat gebaseerd is op 
helderziende waarneming. De 
eerste vraag staat er niet bij, 
maar die wordt wel duidelijk 
in mijn antwoord. Uiteraard 
is zowel mijn antwoord als de 
reactie van de vraagsteller 
daarop anoniem gemaakt.  
Maar dit is een goed 
voorbeeld hoe zo iets er uit 
kan zien als u me vraagt iets 
voor u te doen. Als u contact 
met me opneemt, mail ik u 
een brief terug waarin ik de 
gang van zaken aangeef. 
frank@vrijheidenkracht.nl 
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optreden, voor het paard en bovenal voor je dochter. In eerste instantie denk ik dat een wat passieve 
houding het meest effectief kan zijn. Want alle ‘wil’ die er in gestopt wordt werkt averechts. Ik raad 
aan het paardje een rozenkwartssteentje in de manen te hangen en dat je dochter van de 
Bachbloesems de Vervainremedie neemt (helpt de wrok op te lossen). (In ons boek leg ik precies uit 
hoe dat zit met die stenen en bloesems.)  
Jij als moeder doet het al goed: het observerende afstandhouden dat je doet is het enige juiste. Je zal 
bij de vertaling van dit stuk ook in staat zijn de juiste accenten te geven.  
Veel succes! 
 
Frank Polling  frank@vrijheidenkracht.nl 
 
Beste Frank, 
Ik heb je reactie ontvangen, en ik kan je niet zeggen hoezeer ik je dankbaar ben. Heb het 
verschillende keren gelezen om alles goed te laten doordringen, en heb het inmiddels vertaald. Je 
slaat heel erg de spijker op de kop met àlles. Ik sta er versteld van. 
Daarnaast heb ikzelf ook aan de Bach bloesem gedacht (weet er ietsje van), maar in eerste instantie 
voor het paard, ik heb het er toen zelfs met ‐‐‐ over gehad. Voor de steen kan ik naar ---  stappen, 
ze heeft er heel veel kennis van en zou me kunnen helpen. 
Het enige probleem is, hoe breng ik de boodschap over aan mijn dochter? Maar daar kom ik samen 
met ‐‐‐  wel uit. 
Nogmaals duizend maal dank en hoop jullie eens te ontmoeten in jullie stoeterij, 
 
Met vriendelijke groet 
‐‐‐ 
 
 
 

 

 *  In 2007 werd Adonis Mansolein verkocht naar de Nederlandse dressuuramazone Christel 

Deugd die hem rustig aan het opleiden is voor het "echte werk". 
 
Christel stuurt ons regelmatig een mailtje om te vertellen hoe het met hun gaat. Ze is nog steeds erg 

blij met hem en de manier waarop hij met zich laat werken. Hij 
laat duidelijk progressie zien en is een lust om naar te kijken. Dit 
jaar wordt hij vijf jaar en daarom is het nu tijd om de 
wedstrijdring binnen te rijden. En dat gaat binnenkort gebeuren: 
de KWPN Pavo‐ Cup staat op het programma! In juli zal de 
combinatie Christel Deugd met Adonis Mansolein daar starten. 
Stal Mansolein volgt de verrichtingen van Christel en Adonis 
Mansolein op de voet en we zijn erg benieuwd hoe zij het zullen 
doen in de ring.  
De foto's die we regelmatig van Christel ontvangen maken ons 

zeker trots. Ze zijn een prachtige combinatie om naar te kijken en we hebben alle vertrouwen dat we 
van beide nog veel zullen horen in de toekomst!  
 
We wensen Christel en haar Adonis Mansolein van harte succes met de Pavo‐Cup. 



11 
 

 

*    Afgelopen zondagavond hebben wij een KWPN hengstveulen gekocht. Zijn naam is Eye Catcher 

en hij stamt af van de in Oldenburg gekeurde hengst Lovefever II uit de bij het KWPN ingeschreven 
merrie Locata ( Ster en Prok), die afstamt van de Holsteiner hengst Locato maal Malteser maal 
Ladykiller xx. Locato kennen we onder andere van de onlangs 
gehouden Holsteiner hengstenkeuring, waar de hengst Catch 
It (Casall x Locato x Calypso I) op de veiling werd verkocht 
naar Denemarken voor € 450.000 .  
Dochters van Maltesers hebben diverse interessante 
nakomelingen gebracht, waarvan er een heel aantal 
internationaal dressuur lopen alsmede succesvol zijn in de 
internationale springsport. Ook brachten zij verschillende 
goedgekeurde hengsten zoals Rich Man (v. Rubinstein I), 
Donnerhall's Junior (v. Donnerhall) en Rosenstars (v. 
Rubinstein I). 
Terug naar Eye Catcher zelf, het is een groot, hoogbenig luxe veulen met veel maat. Zijn bewegingen 
zijn opvallend met een mooie houding en veel tritt in de benen. We zijn benieuwd naar hoe hij zal 
uitgroeien en hebben veel vertrouwen in dit mooie veulen. Binnenkort zal hij een eigen pagina 
krijgen met uitgebreide informatie over zijn afstamming en zijn eigen kenmerken. 
 
 

*   Nieuw op de Video's pagina zijn de filmpjes van Silexa en Wendela‐A. 

Silexa sprong bij ons voor het eerst vrij. We waren erg blij met 
wat we zagen. Ze sprong telkens weer goed in de manieren, met 
vermogen en goede reflexen, waarbij ze makkelijk en goed kon 
schakelen, voor en tussen de hindernissen. Ook al was de afstand 
niet helemaal passend, elke keer weer paste ze zich met gemak 
aan en sprong ze schitterend en met veel gemak. Ze had er 
duidelijk veel plezier in en toucheerde de balken niet één keer! 
Dat maakt ons toch extra nieuwsgierig naar haar toekomstige 
nafok.Haar moeder bracht al eens een internationaal springpaard, 

wie weet gaat Silexa dat ook doen. 
 
Of Wendela‐A ooit eerder heeft gesprongen weten we niet. De merrie is nog maar kort bij ons en is 
nog niet optimaal in conditie en bespiering, daarom hielden we de hindernissen bewust laag. 
Wendela‐A had er veel plezier in, maar moest wel even wennen. Ze kijkt steeds goed naar de 

hindernissen en springt met ruim voldoende vermogen en 
techniek. Ze heeft nog niet optimaal controle over haar lijf, maar 
ze verbeterd elke dag. Het is ook geen makkelijk terrein hier, dat 
zal later ook terug te zien zijn bij het springen. Voor nu heeft ze 
het heel goed gedaan en heeft ze laten zien over een goede 
instelling te beschikken. Mooi om te zien zijn haar drie aparte 
basisgangen, waarbij met name in de draf erg positief opvalt. Ook 
van deze merrie, uit de stam van Hickstead, hebben we hoge 
verwachten van haar nafok. We hopen dat beide merries 
aankomend dekseizoen drachtig willen worden.  
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We hebben bij Mansolein veel ervaring met het werken met bloesemremedies en 
edelsteentherapie. We hebben er zelfs een boek over geschreven met geheel nieuwe, maar 
o zo werkzame, uitgangspunten. Daarnaast is Frank helderziend genezer, en Renée heeft een 
enorme kennis van alternatieve technieken. Dat zou kunnen betekenen dat we de reguliere 
medische zorg afwijzen; dat wordt zelfs een beetje van ons verwacht, dat we tegen de 
medische wereld zouden zijn. Maar dat zijn we helemaal niet…  
Als we zelf ziek zijn gaan we gewoon naar de huisarts en naar het ziekenhuis. Ziekenhuizen 
hebben in het verleden in ons gezin al twee keer letterlijk een leven gered. Er zijn nou 
eenmaal dingen die wij niet weten en die we zelf niet kunnen, en de reguliere medische 
wereld wel. Dat geldt ook onze paarden; als het nodig is, is de dierenarts er heel snel bij.  
Gebruik bij de keuze tussen ‘alternatief’ en ‘academisch’ altijd het boerenverstand! Bouw 
met uw huisarts en met uw dierenarts een goede band op; en bovenal: blijf nadenken! 
 
 
Tekst en vormgeving van dit e‐magazine vallen geheel onder copyright van Mansolein Haras. 
Daarnaast zijn ‘Mansolein’ en ‘Mansolein Methode’ gedeponeerde handelsmerken. Overname van 
(delen van de) tekst en / of afbeeldingen mag alleen onder voorwaarden en schriftelijke toestemming 
van Mansolein Haras. Het integraal doormailen van dit e‐magazine is echter toegestaan. 
 
 

Uit het gastenboek:  
Net terug van een stage bij Mansolein, voor iedereen die hier ook over zit te denken;  
niet twijfelen, gewoon doen!! De stage is er erg gevarieerd en je wordt er super goed begeleid, ze zijn 100% 
eerlijk naar de paarden toe en de paarden kunnen het er niet beter treffen, het is een super ervaring om 
meegemaakt te hebben en je leert er ook nog eens een hoop!! kortom; Top! Team Mansolein; bedankt voor de 
leuke tijd! 
groetjes, Esther 

Ook net terug van stage & een extra weekje vakantie. Ik wil jullie nog super bedanken voor de ontzettend 
leuke en gezellige tijd, waarbij we goed begeleid zijn én heel veel hebben kunnen leren. Deze stage is, net 
zoals Esther al schreef, een aanrader waarbij veel variatie is en gezelligheid geen tijd kent. Daarom: afscheid 
nemen zal gegarandeerd uitlopen tot een huilbui! Kortom, het was er super en hebben erg genoten! 
Groetjes, Melissa 

 
Dit zijn de reacties van twee van onze stagiaires. En zulke meiden zoeken we nu weer. 
(Mogen natuurlijk ook knullen zijn). We zoeken echte paardenmensen, die bij ons stage 
willen lopen. Je zult helpen bij alle voorkomende werkzaamheden op het bedrijf, maar 
vooral zal je met de paarden werken. Er moeten veulens verzorgd worden en er moeten 
paarden bereden worden en jonge paarden beleerd. Daarbij leer je van Larisse de fijne 
kneepjes van het vak: als het om je eigen rijkunst gaat: je wist niet dat je het in je had… Kom 
je vroeg in het jaar? Dan is de kans groot dat je bij een bevalling bent, of er zelfs bij moet 
helpen. Het is dag en nacht keihard werken! Nee hoor, dat valt gelukkig wel mee, je kunt 
echt wel eens de omgeving in, of gewoon wat luieren; dat hebben we allemaal nodig. 
Kijk eens op: http://www.mansolein.com/modules/smartsection/item.php?itemid=49 
Daar staat alles, beter dan ik het hier vertellen kan. Dus: ben je helemaal paardengek en 
zoek je een stageplek? Mail dan meteen maar! 
 
 
Informatie, commentaar, vragen, u bent welkom op www.mansolein.com.  
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