
het Voorster VOORJAAR  | 31 

Nieuwetijdspraktijk

Paardencoaching
In deze sessie van +/- 1,5 uur ga je 
de verbinding aan met het paard. 

Weest jezelf, je mag er zijn! Het 
paard oordeelt niet, maar houdt je 
wel een spiegel voor. Dit zorgt voor 

prachtige inzichten. 

€ 89,- per sessie.

Energetische behandeling
De combinatie van massage en 

handoplegging activeert het zelfge-
nezend vermogen! Dit zorgt voor 

meer ontspanning. een leger hoofd 
en stroming in je lijf.

Sessie 45 minuten €37,50 
Sessie 90 minuten € 69,-

Nieuwetijdscoaching
Het doel van deze actieve vorm van 
coaching is dat je hooggevoeligheid 
niet meer als last of angst ervaart, 

maar als kracht. Geschikt voor 
volwassenen en kinderen, samen 
ontdekken hoe je het beste met 

gevoeligheid kan omgaan.

Sessie 90 minuten € 69,-

Veerkracht traject
In dit op maat gemaakt traject, 

streven we ernaar dat jij jij wordt! 
Dat je jezelf mag zijn en accepteert.  

Geschikt voor jongeren en 
volwassenen.

8 sessies van 1,5 uur 
€ 495,-

Wat is er nodig om 
vanuit jouw kern 
te gaan bewegen 

en leven?

Bij Paardenveerkracht Nieuwetijdspraktijk!
U ben van harte welkom

Dominique VukkinkDominique Vukkink
De zanden 3, 7395 PA Teuge  T 06-33309143

www.paardenveerkracht.nlwww.paardenveerkracht.nl

Dominique ziet hooggevoeligheid Dominique ziet hooggevoeligheid 
als een talent als een talent 
Dominique Vukkink (45) worstelde in de pubertijd met haar hooggevoe-
ligheid, maar die kwetsbaarheid is nu haar kracht. Zo ontstond haar be-
drijf ‘Paardenveerkracht’ in Teuge. Dagelijks zet ze haar ervaringen, 
een energetische behandeling en de veerkracht van paarden in 
om mensen te helpen bij het krijgen van een fijner leven. 
Binnenkort begint ze in de vorm van Born2beyou 
aan een nieuw project.   
 
“Ik worstelde met het feit dat ik andere dingen zag, 
voelde en waarnam dan de meeste mensen”, legt Do-
minique openhartig uit aan de verslaggever. Wie Do-
minique nu enthousiast hoort praten over haar praktijk 
in Teuge voelt dat deze vrouw een hoop heeft meege-
maakt. Dominique merkt in haar pubertijd dat ze niet 
altijd goed wordt begrepen. In die tijd vindt ze troost 
en rust bij paarden. “De paarden accepteren wie je 
bent en je hoeft je niet anders voor te doen. Dat zie je 
ook in de paardencoaching die ik geef. Het gaat om 
verbinding maken met het paard en jezelf. Zo ga je 
terug naar de kern en daardoor kom je tot bijzondere 
inzichten. Op die manier kun je verder als je even bent 
vastgelopen.” 

Tijd voor actie
De jaren verstrijken. Dominique werkt samen met 
haar man in hun eigen vishandel. Rond haar veertig-
ste begint het toch te kriebelen. Het gevoel om andere 
mensen te helpen, wordt steeds sterker. Ze besluit in 
2019 actie te ondernemen, meerdere opleidingen 
te volgen en begint haar eigen praktijk. Mensen ko-
men sindsdien bij haar voor nieuwetijdstherapie, 
EFT,  paardencoaching  of een 
energetische behandeling. 
 

Dominique timmert dus hart aan 
de weg. Een groot deel van de 
tijd is zij druk met energeti-
sche behandelingen. Een 
combinatie van magneti-
seren, reiki en massage-
technieken. Met haar 
handen geeft Dominique 
energie door. Hier is vol-
gens haar overigens niks 
zweverigs aan. “Ik activeer  
het  zelfgenezend  vermo-
gen van het lichaam en de 
geest. Mensen voelen zich 
na een behandeling ontspan-
nen en lichter in hun hoofd. Een 
cliënt had laatst het gevoel dat ze 
een tijdje op vakantie was geweest. 
Dit is een mooi compliment.” 

Nieuwe projecten
Binnenkort start Dominique met een nieuw traject 
genaamd Born2beyou. “Ik kreeg vaak de hulpvraag 

van ouders of ik kinderen 
kan helpen bij angsten, 
prikkelgevoeligheid en 

dingen voelen. 

Dit doe ik 
al veel, maar 

dan in een individueel 
traject. Ik merkte dat er ook behoefte is aan ervarin-
gen uitwisselen met leeftijdsgenootjes.  Vandaar dat 
ik Born2beyou bedacht.” Dit is een pilotproject voor 
gevoelige kinderen van 12-14 jaar oud en een groep 
van 15-18 jaar. Dominique hoopt in april te starten als 
de coronamaatregelen dit toestaan. 

Dit zijn zes avonden van twee uur met maximaal zes 
kinderen per groep. “Een kind mag zichzelf zijn. Het 
is de plek waar je als kind wordt gehoord en gezien. 
We gaan creatief aan de slag. Ondertussen kunnen zij 
ervaringen delen en geef ik tips hoe om te gaan met 

de gevoeligheid.” Ook ouders krijgen de nodige tips 
en tools om hun kind te ondersteunen. 

 
In coronatijd merkt Dominique dat veel mensen min-
der goed in hun vel zitten. Tijd voor jezelf nemen is 
enorm belangrijk. “In het verlengde hiervan heb ik met 
Marjo  Prigge  van de slaapfabriek.nl twee arrange-
menten samengesteld. Een arrangement om even op 
te laden en een arrangement met paardencoaching.”  

Samenwerken
Ondertussen is Dominique druk bezig met een stu-
die voor nieuwetijdstherapeut. Deze studie van twee 
jaar  hoopt ze af te ronden in oktober dit jaar. Deze 
opleiding maakt echt een verdiepingsslag. “Daarmee 
kan ik nog meer kids ondersteunen om in hun eigen 
kracht te staan.” Haar grootste droom? “Dat is dat de 
reguliere zorg en de alternatieve zorg meer gaan sa-
menwerken en elkaar versterken. Gelukkig lijkt daar 
langzamerhand ruimte voor te ontstaan.” 
 
Wil jij in contact komen met Dominique? 
Mail dan naar paardenveerkracht@gmail.com 
of kijk op www.paardenveerkracht.nl. 

       De paarden         De paarden  
 accepteren wie je bent   accepteren wie je bent  
  en je hoeft je niet    en je hoeft je niet  
 anders voor te doen anders voor te doen


