
De vijf-elementenleer vanuit de Chinese geneeskunde vertaald naar vijf paardtypen.

Waarom? Het systeem van de vijf elementen wordt gebruikt om fysieke zwakheden vast te stellen, waar je mogelijk mee geboren bent.

Wat gebeurd er? Een teveel aan energie (exces) van een orgaan wordt beheerst door de controle die een ander orgaan daarop uitoefent. BALANS = Controlecyclus

Vijf elementen Hout Aarde Water Vuur Metaal Hout

Lever - Gal Milt - Maag - Pancreas Nieren - Blaas Hart - Dunne Darm Longen - Dikke Darm Lever - Gal

Ezelsbruggetje Metaal hakt hout, hout bedekt de aarde, aarde damt het water in, water blust vuur en vuur smelt metaal.

Wat gaat er mis? Duurt deze controle van een orgaan/element te lang of is hij te sterk dan kan de cyclus zich omkeren. = Verachtingscyclus.

Paardtype Houttype Aardetype Watertype Vuurtype Metaaltype

“Onvermoeibare harde 
werker”

“Betrouwbare, 
vriendelijke, alleseter”

“Ingetogen, 
angstige eenling”

“Aanhankelijke, vrolijke 
aandachttrekker

“Ongecompliceerde 
rustige volger”

Fysiek Atletisch gebouwd, 
blessuregevoelig, vooral 
pezen, spieren en hoeven

Volle spieren, ronde 
bouw, last van 
bindweefsel, banden, 
koliek, maagzweer, 
vocht

Welgevormd 
lichaam, 
doordringende 
ogen, gevoelig op 
botten en 
gewrichten

Showtype, sneller last 
van bloedvaten en hart

Vierkante bouw, 
rechte hals, snel last 
van huid/vacht

Gevoelig voor Wind Suikers Kou Hitte Droogte

Karakter vastbesloten, energiek 
competitief, snelheid 
houdt alles in de gaten 
vaak leider van de 
kudde , hekel aan 
autoritair gedrag

vriendelijk, betrouwbaar, 
midden in de kudde, 
tobber

teruggetrokken, 
wantrouwig, indien 
in balans dan 
evenwichtig, trouw 
en wilskrachtig

vrolijk, intelligent, 
geniet van aandacht en 
mensen, komt uit de 
kudde het eerst naar je 
toe, gaat graag naar 
wedstrijden

binnenvetter, sluit zich 
snel af, moeilijk 
contact mee, afzijdig 
in kudde, geen 
extremen, doe maar 
gewoon

Opvallend woede, frustratie stress houdt van eten extreem angstig bij 
disbalans

nerveus en 
overgevoelig voor pijn

vermijdt het liefst 
spanningen

Training behoefte aan leiderschap 
vanuit zachtheid en 
bewustzijn

diesel, komt langzaam 
op gang (stijf), allrounder

elke vorm van druk 
is fataal

slechte concentratie, 
snel afgeleid, raakt 
verveeld

leert en werkt graag, 
mits niet te moeilijk en 
niet teveel

Nodig veel beweging, maar 
goed gedoceerd, want 
kent eigen grenzen niet

goede warming up, leert 
langzaam dus vaak 
herhaling nodig, heeft 
veel geduld, maar moet 
trainer ook hebben

veel geduld, ruimte 
en vrijheid, hou het 
speels

veel afwisseling, 
herhalingen in andere 
oefeningen en korte 
trainingen

goede natuurlijke 
leider, met oog voor 
afwisseling en plezier 
maken samen

Geschikt voor springen en military kinderen, manage, 
recreatie

fokmerrie, in 
achtertuin, 
grondwerk

dressuur mennen, western, 
recreatie

Focus leggen op rust, ontspanning, flow 
en af laten vloeien

energie opwekken door 
motivatie te voeden, 
anders neiging naar 
traag worden

vertrouwen, 
herhaling en 
bevestiging

ontspanning en laten 
afvloeien van energie

emotioneel open 
blijven, anders 
robotpaard, traag

kanaliseren van de power 
en kracht die er altijd is

simpele oefenstof met 
veel afwisseling

vaak hetzelfde 
oefenen

letten op details en 
veel verschillende 
oefeningen na elkaar

goed aankondigen 
wat er gaat komen

rust en ontspanning is Dé 
inspanning voor dit type 
paard

werken met balkjes, 
pionnen en andere 
toebehoren

eerst energie laten 
afvloeien (niet 
gewoon rennen)

vaak met veel energie, 
in hoger tempo laten 
afvloeien helpt vaak

belonen van actieve 
en meewerkende 
houding

de beloning is de actie cq 
het tempo mogen maken

daarna pas echt 
aan het werk gaan
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