
Reach Out to Horses kurser 2013: 

   
Reiki Healing Level I og II samt Reiki for Horses var en stor succes. 

   
Alle deltagere havde nogle fantastiske dage og knyttede mange venskabelige bånd. 

I år havde vi for første gang i Danmark arrangeret Holistic Horse Dag hos 
Nyt Hesteliv på Fyn, og der var mange, som havde tilmeldt sig. Dagen 
startede i Round Pen’en, hvor Anna arbejdede med NH Zeus og NH Eddie.  

Nyt Hesteliv gør utrolig meget for heste i nød, og det er også muligt at 

adoptere en hest. Begge heste ser i dag helt fantastiske ud, selvom de 

absolut ikke har en rar baggrund bag sig. NH Zeus blev som ung plag kørt til 

Egeskov Marked af en hestehandler. Han blev bundet op sammen med de 

øvrige heste, men han fik ikke lov at stå længe. Andre hestehandlere så en 

fidus i at få fingre i den iøjnefaldende, plettede hest. Han endte til sidst i 

hænderne på Låsby Svendsen, som havde byttet sig til ham for brugskunst. 

Et tydeligt billede på, hvordan hestene opfattes af handlerne - ubetydelige 

genstande, de kan vælge og vrage imellem. 

 

Zeus var tydeligt frustreret og forvirret på markedet. Var han ikke blevet frikøbt, var der ingen tvivl om, 

hvordan han ville ende. Sandsynligvis ville livet som kastebold mellem hestehandlerne fortsætte i en endeløs 

skrue. Heldigvis blev han fundet, og han kan nu se frem til et liv på nyt Hestelivs marker. Først og fremmest 

skal han have sul på kroppen. Han var utrolig benet og tynd over ryggen, da han ankom. Han så fejlernæret 

ud, og han var skræmt og forvirret.  
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NH Eddie har haft en grusom tilværelse, hvor han både har fået tæsk og er blevet udsultet. Han hed 
oprindeligt McKee og har gået travløb. Om han ikke var god nok i løb eller blev skadet på banen ved vi ikke, 
men i hvert fald blev han kasseret og udelukket af sporten. Han blev fundet hos en familie på Sydfyn, hvor 
han stod bundet i en svinestald sammen med sin søster. Familien magtede på grund af sygdom ikke at 
passe deres dyr, og begge heste var sygeligt udmagrede. Hoppen var så svag, at hun ikke kunne stå op.  

Både Eddie og hans søster blev solgt til en hestehandler, der videreformidlede hestene til en privat kvinde. 

Det reddede Eddies liv, at han blev flyttet fra gården, men søsteren nåede aldrig at komme derfra. Hun var 

for afkræftet, og døde ifølge hestehandleren kort efter, handlen var indgået. Også Eddie var svag, og han 

måtte fodres langsomt op, inden han kunne transporteres. Hans tilstand var meget kritisk, og det blev en 

lang, sej kamp at opbygge hans huld.  

Efter omtrent et halvt år var Eddie langt bedre rent fysisk, og han havde det godt, så længe han var i trygge 

rammer. Han blev langsomt redet op og var glad for lange ture i skoven. Psykisk var Eddie dog stadig 

svingende. Det tog lang tid, inden han kunne vise tillid til mennesker, og han kunne virke aggressiv og bange 

over for fremmede. Det førte desværre til misforståelser, da Eddie blev flyttet til et nyt opstaldningssted. De 

mennesker, han blev passet af, var bange for ham og brugte tilsyneladende pisk og reb mod ham. Den 

forrige ejer fik ham tilbage som en helt anden hest, skræmt, frustreret og dækket af ar. Eddie blev endnu 

engang flyttet til et nyt sted, inden han blev overdraget til nyt Hesteliv i januar 2007. 

Læs mere om NH Zeus og NH Eddie samt alle de andre hestene på www.nyt–hesteliv.dk  

Resten af dagen gik med Muscle Testing og 

Dyrekommunikation. En rigtig spændende dag, hvor 

deltagerne har stor mulighed for på blot en dag at finde 

ud af, hvilken retning eller hvilke kurser de gerne vil på 

fremover, samt hvem Anna Twinney er. 

 

 

 

http://www.nyt–hesteliv.dk/
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De berømte 3-dags ROTH kurser starter altid med ”Forhindringsbanen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her arbejder Pia og Silke               / og her er det den smukke hvide pony Josephine sammen med Henriette. 

   
Josephine sørgede for, at Henriette kom i topform…/  Det er vigtigt at kunne trinene i Linedance 

   
Alle skulle lære at bruge en longeline som forlænget arm, når der skulle arbejdedes med Reach Out 
i Round Pen’en.                                                              Her er det Christina og Pompi. 
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Anna viste Christina, hvordan hun skulle bruge sit kropssprog 

   
For anden gang kom Monika og Dance helt fra Polen for at være med på kurserne. Her i det meget 
magiske øjeblik Reach Out, hvor hesten rækker ud efter dig  /  Pernille lånte Sofus på dag 2. 

   
Her er Penille og Sofus efter arbejdet med Reach Out / Alle kurser foregår også med øvelser, hvor alle 
deltagere også får rørt lattermusklerne. 
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På det 2-dags Overbygningskursus lærer alle deltagere at køre med 2 linier, og for at få den bedste 
fornemmelse samt kropsposition startede vi med øvelser uden hest. 

   
Det var en meget varm dag                           /     Her er det Helle og Watteau, der arbejder i ca. 28 graders 
varme. 

   
Helle og Watteau fik bedre og bedre styr på teknikken. 

 

Anna arbejdede med Flemmings hest Quency på kun 3 år, som 
var startet ganske lidt, så den blev helt tryg ved at få lagt sadelunderlag 
og sadel på. 
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Her arbejder Flemming og Quency                       /    Monika og Dance fra Polen har siden sidst har fået 
meget styr på teknikken. 

   
Pernille var den sidste deltager på denne varme dag, og Zeus var en lille engel, der ikke sat en fod forkert. 

   
Pernille og Zeus var flyvende                            /           Alle dage startede og sluttede i klasselokalet. 

   
Anna kalder det ”Spook Busting”, når der arbejdes med at gøre hestene mindre følsomme. Henriettes 
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Islænder skal snart tilrides og tilvænnes bevægelse osv. ved blandt andet bøjlerne / Her longeres der uden 
for Round Pen’en, hvilket også er en kunst for sig selv. 

     
Der var 3 heste i ridehuset på en gang    /   Trailerlæsning er et af de største problemer i Danmark. Her 
arbejder Anna med Monikas Dance. 

   
Monikas Dance var ikke længe om at gå i traileren  /  Gruppebilledet for 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


