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Colofon 

Dit Mansolein s E-Magaine is een gratis publicatie van Mansolein Haras Frankrijk. 

Alle teksten en vormgeving vallen onder copyright van Mansolein. U bent helemaal vrij in het 

doorsturen van dit E-zine naar anderen, maar alleen in zijn geheel. Als u stukken er uit wilt gebruiken, 

foto’s of tekst, mag dat alleen na schriftelijke toestemming van Mansolein Haras Frankrijk. 

Uw reacties en vragen zijn altijd welkom op info@mansolein.com. Hier kunt u ook vragen om 

toegevoegd te worden aan de mailinglist. Ook op www.mansolein.com kunt zich aan- (en af-) melden. 

Welkom bij deze nieuwe editie van het Mansolein E-

Magazine. Elke keer probeer ik het magazine weer 

mooier, beter en completer te maken voor jullie. Ik krijg 

veel reacties van vaste lezers van het magazine hoe mooi 

ze het vinden en interessant om te lezen. Fijn! 

Hoewel ik steeds meer ander werk krijg en het schrijven 

vormgeven en uitbrengen van het magazine intensief en 

veel werk is doe ik het nog steeds met veel plezier. 

Door diverse omstandigheden is het dit nieuwe jaar nog 

helemaal niet gelukt een editie uit te geven van het 

magazine. Dat vind ik jammer. Totdat alles weer wat 

rustiger is zal het magazine dus minder vaak uitkomen. Ik 

hoop aan het begin van de zomer weer terug op schema 

te liggen. 

In dit nummer weer aandacht voor een aantal paarden die 

de afgelopen jaren verkocht zijn. 

Ik hoop dat jullie weer veel plezier zullen beleven aan het 

lezen en bekijken van deze uitgave. Mocht je vragen of 

opmerkingen hebben mail ons dan gerust! 

Het Mansolein Team 

mailto:info@mansolein.com


 



 

In deze editie van het Mansolein's E-Magazine vind je niet de vaste rubriek  Paard 

van de Maand. Dit keer kun je verhalen lezen over paarden die de afgelopen jaren 

zijn verkocht. Met de meeste nieuwe eigenaren hebben we nog steeds contact en 

het leek me een leuk idee een aantal van de verhalen over deze Mansolein paarden 

met jullie te delen. Verspreid in het magazine vind je de verhalen over hoe het nu 

gaat met Charisto Mansolein, Leander Mansolein, Safira, Tara en Fleury Mansolein. 

In het volgende nummer de verhalen over Gem Mansolein, Dorinthe Mansolein, 

Baldur Mansolein en Elixer Mansolein. 

 

Fleury Mansolein 

Afgelopen januari was het 

precies één jaar geleden dat 

de toen 10 maanden oude 

Fleury Mansolein (V. Phin 

Phin), uit onze merrie Riannin 

Mansolein, vertrok naar haar 

nieuwe eigenaresse. Ze 

verhuisde naar Bretagne in 

Frankrijk wat aan de westkust 

ligt zo'n 850 km. bij ons 

vandaan. De familie Sauquet 

kocht haar om in de toekomst 

in de sport uit te brengen.. 

Regelmatig krijgen we een 

mailtje  waarin ze steeds weer benadrukken wat een fijne merrie Fleury Mansolein 

toch is en hoe blij ze met haar zijn. Ze is braaf, makkelijk en lief in de omgang, maar 

heeft ook zeker pit. Ze is hard gegroeid de afgelopen maanden. Als alles goed blijft 

gaan zal ze in het voorjaar van 2013 beleerd worden .Ze is dan 3 jaar oud. 

 

Tara 

De New Forest merrie Carla, bij ons Tara 

genoemd, werd 2,5 jaar geleden verkocht 

nadat zij drie nakomelingen bij ons had 

gebracht ( Shantie Mansolein, Balthazar 

Mansolein en Nisha Mansolein).  



Tara was nooit beleerd geweest 

en was altijd onzeker bij 

mensen. Ze had een minder 

verleden voor ze bij ons kwam. 

Nadat we hadden besloten te 

stoppen met de pony fokkerij 

kwam er interesse voor Tara 

van Athony Susset. Een 

fransman die een goede New-

Forest merrie zocht voor de 

fokkerij. Na enige 

onderhandeling vertrok Tara 

naar de stal van Anthony in 

Normandië Frankrijk. Inmiddels 

heeft Tara daar al twee mooie 

nakomelingen gebracht. 

Kortgeleden kregen we een 

mailtje, waarin Anthony vertelt 

dat hij en zijn dochter zijn 

begonnen met het beleren van 

Tara. Ze doen het rustig aan en 

zorgen ervoor dat Tara haar 

rust en vertrouwen behoudt, en 

die aanpak pakt goed uit want 

inmiddels heeft dochter Marie 

Tara al meerdere keren 

gereden aan de longe. Tara lijkt 

er plezier in te hebben en laat 

fijn met zich werken! 

 

Safira 

Ook mer Safira gaat het goed. Ze is eindelijk goed 

zadelmak, maar heeft twee maanden geleden helaas 

een ongelukje gehad in de vrachtwagen. Ze liep een 

nare wond op aan haar achterbeen waaraan ze 

geopereerd moest worden. Gelukkig is de ingreep heel 

voorspoedig verlopen en geneest de merrie goed. Als 

alles volgens plan blijft verlopen zal ze dit voorjaar weer 

onder het zadel komen. Marie is nog steeds dolgelukkig met haar Safira. Ze zijn echt 

vrienden voor het leven en Marie is in de wolken met haar paard. Ondanks het 

moeilijke begin, na een lang verleden van onaangename ervaringen lijkt Safira haar 

mens gevonden te hebben waar ze volledig voor door het vuur wil gaan! 



   Leander Mansolein 

 

 

 

Toen Renée en ik naar Nederland gingen om de hengstenkeuring van het KWPN te 

bezoeken gingen we eerst via België nog even naar onze Leander Mansolein kijken. 

Helaas kon zijn eigenaar Laurent er niet bij zijn, maar we waren toch van harte 

welkom om een kijkje te nemen bij de zwarte hengst afstammend van Leonardo Da 

Vinci uit Mevonia van Balzflug x Pretendent. Leander Mansolein staat gestald bij een 

kasteel in midden België. Het grote imposante huis heeft een eeuwenoud 

stallengebouw achter de grachten , die tegenwoordig als pensionstal dienen. 

Lenader stond binnen op stal en we konden duidelijk merken dat hij ons herkende. 

We hadden eerder telefonisch toestemming gevraagd om bij hem in de box te mogen 

gaan en dat hebben we ook meteen gedaan. Leander Mansolein is nog imposanter 

geworden . Met een enorme hengstenhals, veel spieren en macht spettert de 

elegantie en de kracht er van alle kanten af. Een tikje brutaal, maar oh zo lief, liet 

Leander lekker met zich knuffelenen. Hij ziet er fantastisch uit. Na een kleine valpartij 

op het land, had hij een paar weken rust voorgeschreven gekregen, dus helaas 

konden we hem niet onder het zadel zien. Dat zal dus de volgende keer wel komen. 

Laurent heeft Leander met grote zorgvuldigheid beleerd en opgeleid en als alles 

volgens de planning loopt, zal Leander deze zomer zijn wedstrijddebuut gaan maken. 

We hebben hoge verwachtingen van de bewegingskunstenaar! 



 



 

Specialisatie: een onderwerp dat  "Hot" is in Nederland!  Men wil een dressuurpaard 

dat volledig dressuurgericht gefokt is en idem voor een springpaard. Een richting die 

erg sterk is geworden in Nederland en ook buiten de landsgrenzen steeds meer gaat 

leven. Maar is specialisatie wel zo'n natuurlijk verloop van vraag en aanbod in deze 

tijd? Niet zo lang geleden zou ik zeggen, ja in principe wel. Ook al ben ik zelf geen 

absolute voorstander van specialisatie. Ik denk dat je gewoon een paard moeten 

zoeken en kopen wat bij jou past en bij 

je doel, ongeacht zijn afstamming of 

kleur. Maar toch zie je dat zelfs als je 

geen absolute voorstander bent, je als 

fokker wel die richting pakt. Je pakt een 

springhengst voor je springmerrie en een 

dressuurhengst voor je dressuurmerrie. 

                                                                            Lorraine Mansolein Z super bewegen en  springen! 

Tot zover weinig nieuws, maar toch zie ik een nieuw puntje aan de horizon die ik 

nader wil bekijken. 

Stal Mansolein wordt steeds meer bekend, ook in Frankrijk en door het adverteren en 

deze bekendheid merken we een steeds sterkere stroming van mensen die zijn weg 

naar ons toe vinden. Hierdoor krijgen we ook een steeds beter beeld van wat de 

algemene zoekopdracht is. Ook al staat Frankrijk steevast bekend als springland en 

niet als dressuurland. Onze klanten vragen juist om niet gespecialiseerde paarden! 

Paarden die goed kunnen bewegen én geschikt zijn voor dressuur, maar die tevens 

in een springcompetitie kunnen worden uitgebracht. Vreemd, aangezien iedereen 

roept dat "men" alleen nog gespecialiseerd gefokte  

paarden wil...                                         Vitesse Mansolein Z                                                  

Tja, dan kom je bij een nieuwe vraag: goed bewegende 

springpaarden fokken die interessant zijn voor onze 

markt? Of dressuurpaarden fokken die ook goed kunnen 

springen? Is specialisatie wel zo'n logische stap ga je 

dan denken? Of is het antwoord dat, wat ik al die jaren al 

dacht? Je kan je natuurlijk tal van dingen gaan afvragen, 

bijv. of je die Franse markt nu wél moet gaan volgen of 

niet. Lopen ze gewoon wéér achter met zaken waardoor je nu deze trend ziet? Of 

zou het zo zijn dat de Fransen juist dit keer voorop lopen en de markt weer gaat 

veranderen? Het stellen en bedenken van dit soort vragen kan mij altijd boeien. Niet 

om er meteen een antwoord op te geven, maar om het te laten sudderen als een 

bonenprutje. Soms hebben dingen  tijd nodig en zijn antwoorden niet meteen 

noodzakelijk. Spannende ontwikkelingen! De paardenwereld blijft me intrigeren!  



 



 

Hi Larisse!  

My name is Sara Friis and I’m the rider and owner of Charisto. I’m 16 years old. We 

have our own place with the stable at home so he is always home with us.  Charisto 

is having a great time here in Sweden. I love him so much!  I think that if you are 

lucky you will find one horse in your life as a rider that you absolutely can´t live 

without and that horse is definitely Charisto for me.  

I went out to the stable about 10 times every day the first week 

I had him, just to check that he was still in his box.  He has 

giving me so much joy and love. He is without any questions 

the most beautiful horse I have ever seen.  

I started to go to shows with him in March 2011 and we have 

slowly beginning to go to bigger shows. We were at one show 

this weekend and he was placed third in the first class and he 

actually won the biggest class that day. It’s really fun to work 

with him because he is so easy, I can tell that 

he is really enjoying the time and he absolutely 

loves to work. We have been to quite a lot of 

shows during 2011 and he is always placed.  I 

have been getting a lot of compliments about 

Charisto. It’s really fun because I never 

thought I would have the luck to get such a 

great horse.   

I have spent many evenings in Charsto’s box 

with him just us two instead of going out with 

my friends because Charisto is my number 

one. 

I’m so happy that you sent Charisto to 

Sweden. It was love at the first sight. I go to a 

school where I have equestrian as a subject. 

We train our horses during school time. One of 

our trainers is Maria Gretzer who has done the 

Olympics in show jumping. She has giving me 

many compliments about Charisto and she 

thinks that he is a fantastic show jumper. 

As you can see I love my horse very much and that is not because of his capacity, it’s 

because of his personality. He is just a terrific horse, he is very special as you 

certainly already know.  



He is my little sunshine and he is always bringing a lot of light to my life. He is just 

that kind of horse that is always getting me in a very good mood.  I don’t think that he 

has understood that he is a horse because he acts in the same way as a human. He 

is always with me and I’m sure that if he could he would be more than happy to sleep 

in a bed and watch television with me. He is my little prince and his nickname is 

“prinsen” that means “the prince” in Swedish. For x-mas present this year he got a 

little sign that I put on his box where it’s written “here sleeps a little prince” in 

Swedish.  

 

He is really spoiled as well of course.  He is the first one to get the food when it’s time 

and he gets some extra carrots and candy from me. And he has the best equipments 

as well because he is worth it. I love going out shopping to Charisto. I would rather 

buy a new bridle for him instead of a new sweater for me. He is getting massage 

every 8th week as well, just to make sure his 

muscles is good.  

 

 

 

 



He has been getting a lot of fine muscles now. He is really handsome, he is very 

groovy right now almost like a stallion. I can go on forever and ever talking about him. 

I send you some of my thousands of pictures of him.  

I haven’t put any new videos on you tube of 

him. But if you want to see how much better 

he is now I can upload some new. If there is 

anything more you want to know, just ask. I 

would be more than happy to answer. 

Kind regards  

Sara Friis  

Ps. Charisto says hi! 



 



We verkochten onze Appaloosa merrie Nina in 2007 naar Nederland. Na een korte 

periode verkocht haar nieuwe eigenaresse haar vervolgens weer, en nu naar Maja. 

Nina is niet door ons gefokt en wij hebben haar dus niet verkocht aan Maja, maar 

toch blijven we Nina graag volgen. Omdat we het leuk vinden haar verhaal te delen, 

hierbij een artikel geschreven door Nina haar huidige eigenaresse Maja: 

 

Geschreven door Maja 

januari 2011: 

En toen ... Had ik 

Nina op stal staan  

Hier even een verhaaltje 

hoe Nina bij mij terecht 

kwam. Om te beginnen : 

ik had een geweldig 

trekpaard. ze was mijn 

droom en mijn alles. 

Helaas werd ze erg ziek 

en heb ik na een paar 

maanden afscheid van 

haar moeten nemen. Ik 

wilde wel weer heel graag een paardje, dus ging ik eens op internet kijken voor een 

iets ouder paardje, en kleiner ( ik ben zelf ook maar een vlooitje van nog geen 1.60 ) 

En zo zag ik op marktplaats een leuke witte pony staan, de foto sprak me aan en ze 

stond ook lekker dichtbij, dus maakte ik een afspraak om te komen kijken. Het was 

bloedje heet, midden in de zomer. Toen ik kwam kijken liet Nina zich niet bepaald 

van haar goede kant zien, een normaal mens zou omdraaien en nooit meer 

terugkomen, maar toch  zag ik er iets in!  Ze werd die dag voor me voorgereden, wat 

niet geheel vlekkeloos verliep. Ik zei ik kom morgen terug en wil er dan zelf op met 

mijn eigen zadel, dus zo gezegd zo gedaan,  ik weer terug en er zelf opgeklommen 

en  ik ging al gauw overstag, gewoon nog steeds omdat ik iets in die pony zag. Ik 

mag erg graag in de dressuur bezig zijn, en voor het leuke buitenritje vind ik de 

westernstyle erg leuk.  

Afijn even babbelen met de eigenaar om alles rond te krijgen en te regelen, en toen 

heb ik Nina dus gekocht. EN TOEN ...... Nina ophalen  en begon het feest pas echt 

.... Het trailerladen ging met een kleine stottering maar de rit naar huis verliep wel 

goed. Eenmaal bij mij aangekomen op stal had ik keurig een landje klaar (naast de 

Belg en de Shetlander)mWe lieten Nina in haar landje en ze dacht gelijk dat ze de 

koningin was en dus de baas en alles wel even ging regelen, maar ja zo werkt dat 



niet. Maar goed wij mooi kijken en een bakje thee doen en ze liep verder heerlijk van 

het gras te genieten of ze er al jaren liep.  

De volgende dag, toen werd het toch wel interessant om die andere paarden ook 

eens beter te leren kennen, en ja wat doe je dan?? Dan ga je door de draden en ze 

gewoon even opzoeken! Dit ging echter niett zo gladjes, want Nina, denkende de 

koningin te zijn en de Belg, stukken groter en sterker dacht dit ook (was ook zo 

natuurlijk ) dus ik had flinke knokpartij en  schade aan Nina, flinke beetwonden, Nina 

had verder mazzel dat de Belg een stuk trager was in haar bewegingen dus de 

trappen bleven haar bespaard 

van die flinke voeten, maar goed 

ik was niet blij!   

Na 14 dagen waren de wonden 

weer netjes geheeld en wilde ik 

eindelijk met Nina gaan rijden. 

Nina had een lange tijd niets 

meer gedaan, naar schatting 

ongeveer een half jaar, ik had 

inmiddels 2 leuke setjes voor 

Nina aangeschaft :een stock 

zadel en een westernzadel.  

Toen ik voor het eerst op Nina 

klom, kwam ik er wel achter dat 

er het een en ander aan 

opvoeding ontbrak ( vond ik ) zo 

ook op stal en in omgang. Ik was 

nl gewend: HO is HO en wachten 

tot de baas zit. Nina dacht: ik 

begin alvast met lopen voor jij 

uberhaupt een voet in de beugel 

hebt, en als je dan zit wil ik hard 

vooral heel hard ...pppffffff 

Kortom ik had mijn handjes vol, 

en gezien ik graag werk met een 

paard en dat dus ook met Nina 

begon te doen, kreeg ik in het 

begin nog wel protest, stakingen 

enzo.  Ook naar mijn kleine Shetlandertje was ze absoluut niet aardig (inmiddels is 

het grote paard weg ) maar nu gaat het prima, we zijn in de dressuur op weg naar de 

klassieke dressuur, en voor buiten zijn we op de western tour, ook daar train ik haar 

in. (echter niet doorelkaar hoor ) ik doe het per periode zeg maar.  



Het buiten rijden en het 

makkelijk met de trailer  op stap 

gaan ging in het begin allemaal 

nog niet zo eenvoudig. Nu na 

een jaartje gaat ze lachend de 

trailer in en geniet ook erg van 

de buitenritjes. Hier in de polder 

waar ik woon is veel groot 

verkeer en daar moest Nina wel 

even aan wennen, maar dat 

gaat nu ook prima.  We genieten 

van elkaar en het is is erg 

gezellig ! 

Groetjes Maja 

www.marowoodworks.nl 

 

http://www.marowoodworks.nl/


 



 

Carmen met pensioen 

Vorige maand was ze nog paard van de 

maand. Nu, slechts enkele weken, later 

hebben we moeten besluiten Carmen met 

pensioen te laten gaan. Een oude 

blessure speelt zodanig op dat we het niet 

verantwoord vinden om door te gaan met 

de fokkerij. Een dracht is een zware 

belasting en we willen niet dat de merrie 

daar last van krijgt. Carmen zal haar 

"oude" dag verder bij ons doorbrengen. 

De voshengst Atlantis Mansolein Z is haar 

laatste veulen geweest. 

 

Baldur Mansolein in de sport 

Onlangs kregen we het bericht dat Baldur Mansolein inmiddels succesvol in de 

Belgische dressuursport loopt. De jonge Universeel ruin uit onze, helaas overleden 

merrie Soraya van Balzlfug x Seclusive xx, werd in december 2010 verkocht en begin 

2011 zadelmak gemaakt. Na het zadelmak maken werd hij verkocht naar een vrouw 

die hem klaar heeft gemaakt voor de sport. Ze is zeer enthousiast over de grote,  

imposante, maar zeer lieve vosruin. Hij wil altijd werken en laat veel potentie zien 

voor de sport. We zullen ongetwijfeld meer van hem gaan horen! 

 

Voorouders van Silexa 

Enkele weken geleden kregen we een mailtje 

binnen van een meneer die de voorouders 

van onze fokmerrie Silexa maar al te goed 

kende. Zijn vader had lange tijd gefokt met 

merrielijn 63 fokfamilie 63 en heeft de 

grootmoeders van Silexa in bezit gehad. We 

kregen enkele oude foto's doorgestuurd van 

de keur preferente prestatie merrie Ilexa, de 

overgrootmoeder van Silexa en de merrie 

Dossa. Rechts een foto van Dossa 



De overgrootmoeder van Silexa, de 

merrie Ilexa bracht op haar beurt een 

dochter Nossa genaamd afstammend 

van Le Faquin xx. Deze Nossa 

behaalde zelf ook de predikaten Keur 

Preferent en Prestatie. Een van haar 

nakomelingen was de merrie Dossa 

afstammend van Akteur; ook zij werd 

Keur Preferent en Prestatie en werd 

later ingezet in de fokkerij van Stoeterij 

Broere. Bij Stoeterij Broer bracht 

Dossa samen met de hengst Indoctro de ruin Broer Ohio die later succesvol was 

onder Kirsten Beckers op Grand-Prix dressuur niveau. Een leuke stukje geschiedenis 

dus van de directe moederlijn van onze Silexa! Hierboven de merrie Ilexa 

 

 

Facebook 

Volg je ons nog niet 

op facebook? Word 

dan nu vrienden via 

Haras Mansolein 

Larisse en blijf op 

de hoogte van de 

activiteiten van 

onze stal! 



Mustard/Herik  
 
 
De Herik, wilde mosterd, is een rechtopstaande kantige en vertakte, 
tot 50cm hoge plant met bij de grond onregelmatig getande en 
bochtige bladeren. Deze eenjarige plant komt algemeen voor langs 
akkers en paden, op kleigrond. De bloemen groeien aan de uiteinden 
in trosjes, heldergeel, in mei-juni.  
 

 

 
 
Paard  
 
 
Op het eerste gezicht is het Mustard-paard een probleemloos paard, 
zonder specifieke kenmerken en voor mens en mededier plezierig in 
de omgang. Het kan echter op onverwachte momenten de indruk 
wekken aanvallen te krijgen van intense droefheid. Dan sluit dit paard 
zich af en is nauwelijks meer tot iets te motiveren.  
 
Dit zachte en rustig geaarde dier ligt goed in de groep en staat veelal 
wat hoger in de rangorde. Door de rustige en gemakkelijke omgang 
heeft het nooit noemenswaardige problemen in de kudde. Op de 
zwaarmoedige momenten echter zondert hij zich af. Naar de mens 
toe is dit beeld eender: doorgaans plezierig in de omgang, 
behulpzaam en werkwillig op een vrolijke manier, dan weer 
afgesloten en haast onbereikbaar, alsof het in een diepe droefenis is 
beland. Voor mannen is dit vaak moeilijker dan voor vrouwen. 
Mannen hebben vaak wat minder geduld en zijn rechtlijniger en daar 
kan dit dier niet zo veel mee.  
 
Een paard met dit soort stemmingswisselingen heeft een partner 
(gehad) met onaards hoge idealen, een zweverig wereldbeeld en 
fantasiebeelden over de omgang mens/paard die los staan van de 
werkelijkheid. Deze mensen hebben geen houvast in zichzelf en 
zoeken dat in vage idealen van buiten af. Vooral de meer gevoelige 
paarden raken daardoor verward.  
 
De Herik bloesemremedie helpt het dier zich beter en gelijkmatiger te 
wortelen en de stemmingswisselingen af te zwakken. De mens kan 
dit ondersteunen met het dragen van Oranje Calciet, voor meer 
kracht in het eigen sturende vermogen, Coelestien om de eigen 
werkelijkheid meer in overeenstemming te brengen met werkelijkheid 
van de buitenwereld en Rhyoliet helpt minder te ‘zweven’ en 
realistischer naar de wereld te kijken. 

 



Mens  
 
Deze bloesemremedie helpt mensen met plotselinge depressies, en 
die ook weer opeens kunnen verdwijnen, rust te vinden. De innerlijke 
stabiliteit wordt versterkt en de buitenwereld krijgt minder invloed op 
de stemmingen. Voor het paard kunnen de volgende stenen dit 
ondersteunen (of hen hiertegen beschermen): Labradoriet helpt af te 
sluiten voor de energie van de mens en zijn spanningen, 
Manganocalciet helpt om zich weer als paard te kunnen ontwikkelen, 
ontdaan van irreële droombeelden, en Rozenkwarts om net dat 
duwtje in de rug te krijgen om beter in balans te komen met zichzelf 
en daardoor meer evenwicht te vinden in de stemmingen.  

 



Lapis Lazuli 
 
 
Lapis Lazuli (officieel Lazuriet) is een zeldzame steen die 
voornamelijk uit Afghanistan komt. Deze is tevens de mooiste. Vaak 
heeft het insluitingen van goudkleurig Pyriet en Witte Kwarts. Het is 
een steen die al in de verre oudheid zeer gewild was om zijn 
rustgevende en verbindende werking. Lapis Lazuli is Afghaans voor 
‘blauwe steen’. 

 

 

Paard 
 
Een zwaar en log paard (meestal met een lichtgekleurde vacht), dat 
angstig en afwachtend is en het liefst wat op afstand blijft, kan met 
Lapis Lazuli ‘wakker’ gemaakt worden en rust krijgen. Dit paard houdt 
alle energie vast en stroomt te weinig door, waardoor het (ook met 
een goed dieet) een dikke romp heeft. In de wei heeft hij zijn eigen 
vaste plekje. Hij gaat moeilijk relaties met andere paarden aan en 
houdt zich afzijdig. Het is een van nature blij en speels paard, dat 
door de mens angstig en onzeker is geworden. Dit type paard stelt 
aan de nieuwe partner hoge eisen wat betreft geduld, 
invoelingsvermogen en tolerantie. Dan zal het lukken, dat hij uit zijn 
schulp kruipt en benaderbaar wordt. De spieren kunnen zich dan 
harmonieus ontspannen en hij kan beter afvalstoffen loslaten en 
afvoeren. De rug wordt minder gevoelig en de voorbenen rechter en 
krachtiger. Met veel geduld wordt dit paard weer blij en aanhankelijk 
en daarmee hét ideale kinderpaard! 
 
Bloesemremedies voor de mens: Cherry Plum (Kerspruim), Gorse 
(Gaspeldoorn), Mimulus (Maskerbloem), Sweet Chestnut (Tamme 
Kastanje) en Walnut (Walnoot). 
Deze bloesems omhullen met warmte en helpen het hart open te 
gaan. Men hoeft zich niet meer groot te houden en men kan van 
zichzelf gaan houden. Oude pijn kan verwerkt en losgelaten worden.  

 

 

Mens 
 
Voor de mens is Lapis Lazuli dé steen voor vriendschap en het 
kunnen aangaan van relaties. Deze steen geeft rust en een diepere 
slaap. Het levenstempo wordt rustiger en er ontstaat meer verbinding 
met de aardse werkelijkheid. Daardoor komt er ruimte voor een diep 
gevoel van vrede en de eigen wijsheid. Alle cyclische 
lichaamsprocessen verlopen harmonieuzer. Het hele luchtgebied, van 
neus tot middenrif wordt ruimer. Daardoor ontstaat er een beter 
evenwicht tussen de beide hersenhelften en daarmee tussen het 
denken en voelen. Hakkelen en slecht uit de woorden kunnen komen 
nemen af en zullen uiteindelijk verdwijnen.  



De eisen die aan anderen gesteld worden (dus ook aan het paard!), 
worden realistischer en minder dwingend. Er komt ruimte voor 
blijdschap met hoe het leven werkelijk is en te hoog gegrepen 
ideaalbeelden kunnen afvloeien.  
 
Bloesemremedies voor het paard: Elm (Veldiep), Oak (Eik), Larch 
(Lariks), Vervain (IJzerhard) en Wild Oat (Ruwe Dravik). Deze 
bloesems helpen het paard om beter op te komen voor zichzelf en 
zich duidelijker een plaats te verwerven. De aardende en 
krachtgevende werking maakt echte samenwerking mogelijk. 
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