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Ben je therapeut, (paarden-)coach, hulpverlener of docent en voel 
je behoefte aan verdieping en bezinning rondom vraagstukken met 
betrekking tot hoogsensitiviteit? Voel je een verlangen hier (meer) 
vorm en diepte aan te geven, op persoonlijk vlak en in het werken 
met mens en/of paard? Of heb je de ambitie om je in de toekomst 
te specialiseren in de combinatie werken met paarden en HSP, om  
mensen op weg te kunnen helpen rondom vragen met betrekking 
tot (hoog-)sensitiviteit? Ben je bereid je eigen relatie met dit thema 
te onderzoeken, en van hieruit een vorm te vinden die bij jou en je 
doelgroep past? Hou je van paarden en de natuur, en lijkt het je 
ook nog eens fantastisch om intensief begeleid te worden door 
twee ervaren HSP-professionals in het werken met mens en paard?  
Kriebelt het als je dit leest, en gun je jezelf een prachtige reis?  
 
Dan zul je je hart op kunnen halen tijdens de Sensitive Soul 
Journey: Training & Retreat in Jávea (Spanje)!  
 
Van 25 tot 29 (verblijf van 23-30/11) november 2019 kun je 
deelnemen aan een heel bijzonder en uniek vijfdaags verdiepings- 
en trainingsprogramma voor professionals (o.a. (paarden-
)coaches, therapeuten, hulpverleners of docenten). Het is bedoeld 
voor vrouwen die op zoek zijn naar persoonlijke en professionele 
groei, en zich verder willen bekwamen in het werken met mens en 
paard rondom (hoog-)sensitiviteit. 
 
Paarden staan vanuit hun natuurlijke aard als kuddedier, in nauw contact met hun omgeving. 
Zij zien zichzelf niet als “ik” maar als onderdeel van een groter geheel: De kudde. Vanuit een 
liefdevolle en vriendelijke blik, leven zij in harmonie samen als groep. Disbalans in de kudde 
betekent energieverlies, en wordt zo snel mogelijk hersteld. Hierin kunnen wij als mensen 
ontzettend veel leren.  
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De aantrekkingskracht tussen hoogsensitieve mensen en paarden berust zeker niet op toeval;  
Paarden verbinden zich op zielsniveau, laten ons zien en leiden ons naar wie we werkelijk 
zijn. Zij helpen ons te helen en op zoek te gaan naar emotionele balans. In ontmoeting met 
paarden, ontmoeten we onszelf.  
 
Vanuit deze kern, nodigen we je uit, het innerlijk (leer-)proces op gang te laten komen, en 
ontwikkelen we handvatten om ook anderen positief te kunnen begeleiden bij hun 
persoonlijke zoektocht.  
 
We bieden je de mogelijkheid om vanuit eigen kader verdiepende inzichten rondom HSP te 
ontwikkelen, en daarnaast krijgt je wens om verdiepende achtergrondtheorieën, 
vaardigheden en technieken te ontwikkelen de ruimte. De Sensitive Soul Journey: Training & 
Retreat richt zich op vrouwen die op hun levenspad behoefte voelen om zich vanuit diepgang 
te verbinden met de wereld om zich heen, en hierin specifiek te maken krijgen met 
uitdagingen en vraagstukken rondom hoogsensitiviteit.    
 

Het is een intensief HSP-
professionaliserings-programma rondom 
de combinatie hoogsensitiviteit en 
werken met paarden. Tijdens deze 
training word je intensief begeleid door 
twee ervaren HSP-specialisten. We 
nodigen je uit om vanuit een ontspannen 
sfeer en ongedwongen wijze, een 
innerlijke reis te maken, gericht op het 
onderzoeken van je relatie tot HSP. Van 
hieruit kun je dit vertalen naar je eigen 
situatie. Hetgeen belangrijk is voor het 
innerlijk proces van de coach of 
therapeut, en voor een effectieve 

begeleiding van cliënten/coaches, integreer je in je eigen leven en manier van werken. 
 
In 5 dagen zullen we je leren toegang te krijgen tot de diepere lagen van de ziel, en zul je 
vanuit de kern nieuwe technieken, oefeningen en handvatten ontwikkelen voor een prettige, 
effectieve en sensitieve begeleiding. We leren om onszelf en de ander op een diep niveau waar 
te nemen, de kans te geven te helen, met een zachte en open blik, en ieder op eigen tempo. 
 
We werken en leren hierbij therapeutisch inzichtelijk, vanuit eigen kader en in een 
ongedwongen en ontspannen sfeer. Je zult in deze vijf dagen kennis maken met theoretische 
achtergronden in vragen met betrekking tot (hoog-)sensitiviteit, en zult hiervoor 
ondersteunende en praktische oefeningen leren. Je ervaart, wat sensitiviteit voor jou als 
mens betekent. Je leert onbewuste (overlevings-)processen te herkennen en op een diepe laag 
te onderzoeken. Vanuit deze inzichten, kun je na de Sensitive Soul Journey: Training & 
Retreat, nieuwe kennis en vaardigheden vertalen naar je eigen leven en werk.  
 
In de Sensitive Soul Journey: Training & Retreat, werken we vanuit een systemische 
grondhouding, Jungiaanse achtergrondtheorieën, Gestalttherapeutisch en fenomenologisch; 
We nemen waar vanuit het grotere geheel en met een sensitieve, open en liefdevolle blik, en 
werken met hetgeen zich aandient. Wat dit precies inhoudt, zal gedurende de Training & 
Retreat helder worden, aangezien ieder hierin ook ruimte heeft om op eigen wijze het 
innerlijk proces te aan te gaan. Tussen de oefeningen door, is er gelegenheid om naar 
behoefte te reflecteren op de ervaringen en inzichten, en hoe dit te integreren in je eigen 
manier van werken met mensen. 
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De groep bestaat uit ca 8 deelnemers (minimaal 6, maximaal 10) en 2 begeleiders. De dagen 
zijn opgedeeld in twee blokken, waarin beide begeleiders/docenten intensief met                    
de groep samenwerken, en vanuit hun eigen rol en achtergrond expertise delen. Er is op de 
trainingsdagen een lunch voorzien, steeds tussen de twee blokken in.  
Na afloop van het dagprogramma, ben je vrij om op eigen gelegenheid te dineren en te 
genieten van de omgeving. 
 
 
Het accent van deze Training & Retreat zal enerzijds liggen op het aangaan van en inzicht 
krijgen in het eigen ontwikkelingsproces rondom hoogsensitiviteit, en om handvatten te 
ontwikkelen hoe hier zelf positief mee om te gaan. Het is naast een training, ook een helende 
ontdekkingsreis voor (en naar) jezelf. Anderzijds omvat de Training & Retreat, ook de 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden om de inzichten te integreren in je werk, in 
combinatie met de helende vermogens van het paard.  
 
 
De Sensitive Soul Training & Retreat vindt plaats op het prachtige domein van Johanna Pien 
Savonije te Jávea, waar zij een groot gedeelte van het jaar werkt en woont, en is tevens de 
thuisbasis van haar praktijk JustSenSe en van haar kudde paarden. De Training & Retreat 
dagen vinden plaats op maandag 25 t/m vrijdag 29 november. De dagen zijn opgedeeld in 
twee blokken: een ochtend- en middagprogramma van 9:30u tot ca 13:00u, met tussendoor 
een lunch, en van 14:30 u tot ca 18:00u. De groep bestaat uit maximaal 10 (vrouwelijke) 
deelnemers, en wordt begeleid door 2 docenten/begeleiders (Johanna Pien en Linda).  
 
 
 

 
 
 

 
***** 
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Wie zijn wij? 
 
Wij zijn Johanna Pien Savonije en Linda Gillis, en hebben ons elk op eigen wijze op ons 
levenspad en op professioneel gebied gespecialiseerd in het werken met (hoog-)sensitiviteit, 
waarbij paarden een bijzondere plaats innemen. Voor deze Training & Retreat, bieden wij je 
samen (bij en met de paarden), elk vanuit eigen expertise en ervaringen, het beste van 
onszelf. Omdat wij vanuit de diepte voelen en ervaren hebben, dat het geheel nu eenmaal 
altijd meer is dan de som der delen… 
 
We stellen ons graag aan jullie voor: 
 

Ik ben Johanna Pien Savonije, getrouwd, moeder van twee 

zonen en vast teamlid van de holistische huisartsenpraktijk 

BackandWhite in België, en oprichtster van mijn eigen 

equitherapiepraktijk op een prachtige natuurplek met 

uitzicht op de legendarische Montgo in Jávea. 
Na een lange loopbaan in de mediawereld schoolde ik mij 

om als gecertificeerd I.V.- (4 jaar) en Gestalt-Art-

(psycho)therapeute (6 jaar). In 2001 maakte ik definitief de 

switch van het televisiewerk naar een eigen praktijk als 

therapeute en bedrijfscoach. 

Dankzij mijn liefde voor paarden vond ik een inspiratiebron 

in het werk van de Amerikaanse schrijfster Linda Kohanov 

('Tao van het paard’, 'Paard als spiegel van de ziel', 'De 

kracht van de kudde'). Mijn Gestalt-Art-fundament heb ik later aangevuld met haar Epona-

scholing.  In juni 2018 behaalde ik het certificaat ‘Medicine Horse Way’ en dat van ‘Master 

Coach'. De universele wijsheid van paarden en hun liefdevolle aanwezigheid raken mij, 

waardoor ik in de buurt van mijn kudde veel helingsmomenten ervaar. Horse wisdom en 

women healing gaan ondertussen voor mij hand in hand om tot intuïtieve wijsheid te komen. 

En uiteraard brengen ook mijn gezin en het leven zelf me elke dag nog de nodige uitdagingen 

in levenslessen. 

                                                                    

Ont-wikkeling is een neverending story, but it makes SenSe.  

 

Deze weg vervult me en ik geniet ervan als ik anderen ook open zie bloeien op dit pad, ieder 

op haar of zijn eigen manier. Want mensen zijn zo mooi en uniek als ze aanraakbaar en 

waarachtig krachtig kwetsbaar zijn. 

 

-the purpose of your life can be to meet yourself, to be yourself and to create a life that suits 

you 

                                                   - Johanna Pien Savonije-          www.justsense.info 
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Linda Gillis: 

 

Paarden en hun enorme vermogen om lief te hebben, hebben me als jong meisje betoverd en 

ik prijs me gelukkig dat ze me op mijn levenspad mochten vergezellen. Paarden hebben mijn 

leven ten diepste verrijkt, en hebben me geleerd mezelf en anderen werkelijk te zien. De 

liefde voor paarden heeft me gebracht, tot waar ik nu sta.  

 

Ik ben Linda Gillis, geboren op 01-12-1976, 

moeder van twee jongens (van 5 en 9), 

woonachtig aan de grens tussen Nederland en 

België (te Baarle-Hertog) met mijn gezin, 

paarden en hond. Persoonlijke ontwikkelings- 

en leerprocessen, hebben me altijd enorm 

gefascineerd, en na 15 jaar gewerkt te hebben 

als docent in het onderwijs en als hulpverlener, 

heb ik de stap gewaagd en heb ik mij in 2013 op 

professioneel gebied laten scholen in het werken met mens en paard. Ik ben me intensief 

bezig te gaan houden met begeleidings- en ontwikkelingsprocessen, binnen mijn praktijk L-

intens Systemische Paardencoaching.  

 

Naast de begeleiding van individuele groeitrajecten rondom HSP-gerelateerde vraagstukken 

en psycho-educatie, ontwikkel en begeleid ik voornamelijk trainingen en workshops, rondom 

het werken met mens en paard, specifiek voor verdieping en professionalisering van 

paardencoaches en -therapeuten, vanuit mijn expertise rondom hoogsensitiviteit en 

systeemwerk met paarden. Naast opleidingen bij Bureau Wind (Systemische 

Paardencoaching), Ikev (specialisatie Basisveiligheid & Hechting, EMDR), en Hypnovision 

(opleiding Hypnotherapie) heb ik verschillende sjamanistische -trainingen en bijscholingen 

gevolgd, zo ook in energiewerk voor mens en paard. De liefde voor mens, natuur en dieren en 

in het bijzonder paarden, vormen dagelijks de inspiratiebron van mijn werk. 

 

In mijn werk met mens en paard, komen vele wegen samen, kan ik ten uiting brengen wie ik 

ben en wat ik voel, en mag ik samen met de paarden mensen begeleiden op hun sensitieve 

pad om zo de weg naar zichzelf te vinden, en te helen waar nodig. Om hen te inspireren om 

zich vanuit hun kern te verbinden en dit op eigen wijze te gaan delen met anderen. Het 

verschil tussen wie je wil worden, en wie je bent, is wat je doet… In wezen is alles al 

aanwezig… Dat pad zichtbaar maken en samen bewandelen, is iets wat mij dagelijks vervult 

met een gevoel van dankbaarheid, enorm veel liefde en geluk. 

 

-Linda Gillis-      www.lintens.work 
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Het Programma 

Het programma van de Sensitive soul Journey bestaat uit 10 dagdelen, verdeeld over 5 dagen 
waarin we de volgende onderwerpen aan bod laten komen: 

 

*HSP-achtergronden en het werken met paarden vanuit wetenschappelijk, esthetisch, 
energetisch en esotherisch uitgangspunt. 

*HSP-Gestalt 

*Jungiaans schaduwwerk 

*Werking van het brein en het zenuwstelsel 

*Overlevingsmechanismen, vanuit verschillende (o.a. Jungiaanse en systemische) 
invalshoeken, specifiek vanuit HSP-oogpunt beschouwd 

*Werken op de diepere lagen van de ziel in combinatie met het paard 

*Systeemwerk rondom HSP, met inzet van paarden 

*HSP en de invloed op de relatie tot anderen 

*HSP-lichaamswerk met inzet van systeemopstellingen en paarden 

*Inzet van paarden met als basis o.a, de Epona scholing (Linda Kohanov) 

*Energie- en intuitief werk en ondersteunende technieken voor HSP 

*Meditatie en visualisatie 

*HSP-Ontspannings- en ademhalingstechnieken 

*Creatieve werkvormen 

*Bezinning en Reflectie 

 

We wisselen training, reflectie en ontspanning 
met elkaar af; We stemmen hierin af op de 
behoefte van, en sfeer in de groep.  
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Het verblijf in de B&B 

 Je verblijft de dagen voor en tijdens de Sensitive Soul 
Journey: Training & Retreat in een kleinschalige 
(maximaal 10 personen) nabij gelegen, zeer sfeervolle 
en nette B&B, het Jávea Art Boutique Bed&Breakfast 
Finca Vuyatela, op basis van een tweepersoonskamer 
met eigen badkamer. Het betreft een privédomein, met 
veel privacy, een prettige sfeer en aangename 
faciliteiten, gelegen te midden van de natuur. Je 
verblijft er van 23 tot 30 november (7 nachten).  

 

’s Ochtends wordt er een heerlijk ontbijt voor je geserveerd. De B&B wordt gerund door 
Nederlandse eigenaren, en is in 2018 helemaal vernieuwd. Kijk voor meer informatie over de 
B&B op hun website: www.fincavuyatela.com  

 
De B&B ligt op 10 minuten rijden van het domein van JustSenSe, en ca 5 minuten vanaf het 
gezellige centrum. 
 
 
 

 
                

  
 
 

***** 
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De omgeving van Jávea 
 
Jávea is een sfeervol en gezellig kustplaatsje ligt aan de oostkust van Spanje aan de Costa 
Blanca, op 100 km (ca 1:15u rijden) vanaf Valencia of Alicante. De omgeving kent prachtige 
baaien, natuurgebieden, uitzicht op de bergen en een aangenaam zeeklimaat. De gemiddelde 
dagtemperatuur in november ligt tussen de 19 en 22 graden. 
In en rondom Jávea zijn vele gezellige restaurantjes en barretjes te vinden.  
 
 

         
 
 

***** 
 

Sensitive Soul Journey: Training & Retreat in het kort: 
 
Voor wie? 
*HSP-professionalisering voor (toekomstig) therapeuten en (paarden-)coaches, hulpverleners en 
docenten* 
 
Door wie? 
HSP-professionals/trainers/begeleiders Johanna Pien Savonije (JustSenSe, Back&White) en Linda 
Gillis (L-intens Systemische Paardencoaching) 
 
Wat’? 
*Een innerlijke reis naar de kern, en vanuit eigen kader en inzichten op professioneel vlak vaardigheden 
ontwikkelen rondom HSP* 
*Paardencoaching, HSP-Systemisch werk, Gestaltanalyse, HSP-psychotherapeutisch inzichtelijk werk , 
Jungiaans schaduwwerk, HSP-Energetisch werk* 
 
Waar? 
*Verblijf in Art Boutique Finca Vuyalta in Jávea: van za 23 november tot za 30 november (7 nachten)* 
*Deelname Sensitive Soul Journey: Training & Retreat: van 25 t/m 29 november (10 dagdelen)* 
 
Investering? 
*Kosten verblijf B&B inclusief ontbijt en deelname: E895,- (speciale aanbieding voor 2019, normale prijs 
E1445,-)* 
 
Inbegrepen? 
*Deelname Sensitive Soul Journey (10 dagdelen)* 
*Trainingsmaterialen* 
*Drankjes, tussendoortjes en lunch op trainingsdagen* 
*Gebruik locatie* 
*7 nachten B&B, inclusief ontbijt* 
 
Niet inbegrepen? 
*Vliegticket* 
*Transfer van en naar de luchthaven* 
*Diner* 
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Wees welkom om met ons en de kudde 
fantastische paarden van Johanna Pien de 
Sensitive Soul Journey te maken, en vanuit 
deze unieke ervaring je nieuwe expertise toe 
te leren passen en te gaan delen in je 
professionele leven. We kijken er ontzettend 
naar uit je te ontmoeten! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resoneert dit met je verlangens, en wil je deelnemen aan de Sensitive Soul Journey; Training 
& Retreat? Of wil je eerst persoonlijk contact of heb je vragen? 
 
 
Je kunt contact opnemen met Linda Gillis door een mail te sturen naar: 
 
 
info@lintens.work 
 
 
Of voor meer algemene informatie: 
 
www.justsense.info  (JustSenSe, Johanna Pien Savonije) 
www.backandwhite.be  
www.lintens.work (L-intens Systemische Paardencoaching, Linda Gillis) 
 
 
 
Heel graag tot ziens! 
 
 
 
-Johanna Pien Savonije en Linda Gillis- 
 
 
 


