
Tijdens deze unieke tweedaagse wordt je begeleidt door Annemieke van Kamperdijk, Marjolijn 
van Dieren en hun paarden. 
  
De eerste dag leer je hoe je zelfstandig je paard, zowel fysiek als mentaal, kan ondersteunen 
door middel van Aroma Massage. Deze dankbare behandeling is ontwikkeld door Annnemieke van 
Kamperdijk. Tijdens deze dag krijg je technieken aangeleerd waarbij je de kracht van 
energetische behandelmethoden leert kennen en toepassen. 
Dit in combinatie met therapeutische essentiële oliën.        
Wat betekent dit voor het paard: 
- Het vermindert stress; 
- Het verbetert het immuunsysteem; 
- Helpt bij het bestrijden van virussen en bacteriën; 
- Het vermindert spier- en rugpijn en ontstekingen; 
- Het verbetert de lymfedrainage; 
- Het  verbetert  de metabolische balans en daardoor de fysieke kracht; 
- Het versterkt de emotionele stabiliteit; 
- Het versterkt de band tussen paard en mens; 

Tijdens deze behandeling blijkt dat er vaak herkenning is van de eigenaar waar het paard ‘last’ 
van heeft. Een paard voelt dit van de eigenaar, het dier is namelijk verbonden met zijn of haar 
eigenaar. Vaak zie je dat de klachten van het paard overeenkomen met het karakter en of 
klachten met de eigenaar. Een paard wil de eigenaar graag iets ‘vertellen’ of duidelijk maken. 

Om deze reden is er een combinatie gemaakt om op de tweede dag met Marjolijn van Dieren 
verder te werken met hetgeen er de eerste dag naar voren gekomen is. Marjolijn maakt hierbij 
gebruik van de kracht van de kudde. Door energetisch te werken zal er ontstaan wat nodig is, 
zodat dit je als persoon en als combinatie verder kan helpen. Marjolijn zal hierbij verschillende 
technieken toepassen die nodig zijn op dat moment.  

Voor meer informatie: 
Annemieke van Kamperdijk - www.aromiek.nl 06-10458948 
Marjolijn van Dieren - www.vandierencoaching.nl 06-19649931 

Deze workshop start bij minimaal zes aanmeldingen en maximaal tien aanmeldingen. De workshop 
is inclusief koffie/thee wat lekkers en een heerlijke lunch gemaakt door Aromiek. De locatie zal 
zijn aan de Stege 7 te Veessen. Er bestaat de mogelijkheid om voor twee personen om een paard 
mee te nemen tijdens de eerste dag. De kosten bedragen hiervoor 15,00 euro per paard. 
De kosten voor deze gehele workshop bedragen 380,00 euro exclusief btw.  
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