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Inleiding
Tijdens mijn werk als paardencoach zijn mij dingen opgevallen. Na
mijn eerste verbazing zag ik dat bepaalde gedragingen van het paard
zich herhaalden en dat ik ze samen met de klant kon interpreteren.
Je zou kunnen spreken over het herkennen van patronen. Ondanks
dat alle klanten anders zijn en andere thema’s in hun coaching
inbrengen. Natuurlijk probeer ik wel altijd open te blijven kijken en
bewust te blijven van mijn vooronderstellingen.
Toch bleef het kriebelen en heb ik de zaken en de patronen die mij
opvielen tijdens mijn paardencoachsessies op papier gezet. Het zijn
eigenlijk 10 inzichten geworden die bruikbaar zijn voor iedereen;
ook al heb je nooit paardencoaching gehad.

Tirza Brouwer

E ssentie

Inzicht

1

Leiderschap

Paarden willen een leider met een focuspunt in de
verte voor eten, drinken of rusten plus een brede blik
op de omgeving. Dan kunnen ze volgen en voelen ze
zich veilig. Loop je te dralen zonder doel, of heb jij
je blik als een “goudzoeker op de grond gericht” dan
pakt het paard de leiderschap over.
Wat is je doel, je wens, je richting in je leven? Maak
deze helder, zonder dit blijf je passagier in je eigen
auto die het leven heet.

Schrijf hierboven je bevindingen
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Energie

Ben jij iemand die zichzelf enorm onder druk zet om bijvoorbeeld een oefening
perfect uit te voeren, dan zie ik vaak het paard trager en trager gaan lopen. Het
tegenovergestelde kan ook gebeuren, dat het paard lijkt te ontploffen door alle
druk die op hem wordt gezet. Heb je weinig energie dan zie ik het paard soms de
persoon een duwtje met zijn neus tussen de schouderbladen maken. Het paard zal
het beste met je meebewegen als je ontspannen bent en goed in je energie zit.
Hoeveel druk of positieve energie komt er vrij bij het inzoomen op je doel, wens,
richting in je leven? Teveel druk of een te grote stap/actie die “moet” van jezelf kan
averechts en verlammend werken. Zorg voor kleine stapjes. Voel je positieve energie
als je denkt of fantaseert over je wens, doel en richting? Durf dit positieve gevoel toe
te laten en laat deze niet overschaduwen door schuldgevoel.

Schrijf hierboven je bevindingen
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Erkenning

Soms zie ik dat paarden gaan liggen als er bij een klant onvoldoende
erkenning is geweest voor de offers die zijn gebracht in het leven. Offers klinkt misschien bijzonder maar ik bedoel daarmee bijvoorbeeld
afscheid of verlies van een vriendschap, relatie, een baan, een eigen
onderneming etcetera. Pas als je erkent en doorleeft dat je verdriet of
verlies hebt gekend of dat het zwaar is geweest, komt het paard in de
benen.
Hoeveel offers heb jij gebracht in je leven? Geef jezelf ook erkenning
voor deze offers? Wanneer je hier niet stil bij staat, dan kost je dit op
lange termijn (op zielsniveau) energie.

Schrijf hierboven je bevindingen
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Authenticiteit

Hoe dichter je bij jezelf bent, hoe dichter het paard bij
jou wil en kan zijn. Het is een beetje een modewoord
geworden, je moet “authentiek” zijn! Als je niet
congruent bent in wat denkt, voelt of doet dan huist
daar spanning op en spanning stoot af. Het paard
beweegt vaak weg van de klant.
Hoe authentiek en congruent ben je? Zeg jij wat je
voelt van binnen? Waar zit je pijn of behoefte? Voel
deze en zorg voor jezelf; dat maakt je betrouwbaar
voor jezelf. Zelfvertrouwen is echt vertrouwen op
jezelf, ken jezelf. Durf te kijken naar de boodschappen
van je lichaam of onderbewuste.

Wat zijn je bevingeingen bij dit inzicht?
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Hindernissen en doelen

Het helpt om je huidige situatie neer te zetten met symbolen
of vloerankers op de grond. Hoe wil je van de huidige
situatie naar de gewenste situatie waarin jij je doel, wens,
richting behaald? Welke stappen moet je nemen en vooral
welke hindernissen en blokkades (dat kunnen interne of
externe blokkades zijn) staan er in de weg om je doel/
wens/hindernis te behalen? Paarden laten zien dat sommige
hindernissen eenvoudig te nemen zijn, of om te gooien zijn,
of dat je er zelfs om heen kunt en dat je bij andere echt even
stil moet blijven staan.
Kijk eens goed naar de zaken die jij ervaart als hindernissen/
obstakels in je leven. Zijn deze echt zo groot of hoog? Of
maak jij ze zelf zo groot/hoog? Of zou je ook een andere
weg kunnen nemen? Eentje die misschien langer is maar
waarmee je wel je doel bereikt.

Schrijf hierboven je bevindingen
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Hulpbronnen

Het paard heeft verschillende hulpbronnen nodig in zijn
leven om prettig en comfortabel te leven zoals ruwvoer,
water, gezelschap van een kudde, ruimte om te bewegen.
Welke hulpbronnen heb jij (nodig) in je leven? Waar kun
jij jezelf aan laven? Wat kun jij aanwenden om je wens,
doel, richting te behalen? Dat kan een interne of externe
hulpbron zijn zoals een eigen talent of een goede vriend.
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Levensweg

Als je goed kijkt zie je dat paadjes gemaakt door
paarden altijd kronkelig zijn en nooit kaarsrecht. Daar
bestaan verschillende theorieën over. Zoals dat ze dat
doen om de roofdieren te misleiden of dat ze door
de stand van hun ogen aan de zijkant van hun hoofd
de neiging hebben om wat met bochten te lopen in
plaats van strak rechtdoor.
Wij mensen willen vaak graag recht vooruit maar kun
jij jezelf ook wat “kronkels” in je weg gunnen? Dan
zie je meer van de omgeving door verandering van
perspectief en je haalt er voor jezelf ook het harde
vanaf.
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Bij het veelvuldig blijven aaien van paarden over hun neus of het
hard kloppen op de hals zie je de paarden vaak juist hun hoofd
wegdraaien of oren naar achteren steken. Paarden vinden het
vaak fijn als je voorzichtig bent met je aanrakingen en ze vinden
het ook prettig om zelf wat terug te “geven” door met hun neus je
aan te raken.
Durf jij te ontvangen? Of voelt het comfortabeler om te geven? En
durf je ook zacht en met volle aandacht te zijn in je contact? Of
kies je voor die grote gebaren?

Ontvangen
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Kracht

Bij het losklikken van het halstertouw van het paard zie
ik vaak het paard transformeren naar een vrolijk, energiek
dansend paard. Helemaal als het wordt uitgenodigd om
rond de coachklant te draven of te galopperen.
Durf jij echt je positieve en persoonlijke kracht te laten
zien? Of zit je je in te houden misschien voor een ander?
Kun jij dat vrolijke, ontembare paard eens in je loslaten?
Misschien kan het niet overal maar probeer het in ieder
geval in een bepaald deel van je leven. Ga bijvoorbeeld
op salsa-les of paardrijles, of ga deelnemen aan een “mud
run” ;-). Zoek uit wat je vreugde brengt en doe daar iets
mee. Dan kun je een flow creëren voor jezelf!

Schrijf hierboven je bevindingen
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Beweging

Soms als ik klanten vraag om een praktische opdracht uit te
voeren met het paard blijven ze het liefst nog even staan en
beginnen verder te praten. Als ze vervolgens echt uitgedaagd
worden om verder te bewegen, bijvoorbeeld omdat ook het
paard gaat aandringen dan zie je een verandering plaats vinden. Beweging van lichaam en geest! Een wandeling door het
bos samen met het paard lijkt een eenvoudige oefening…..
echter ik zie dat het mensen meer in het hier en nu brengt.
Ook slaat door de beweging “de motor” weer bij mensen aan.
Hoeveel beweeg jij eigenlijk? Of beter gezegd, hoeveel tijd
breng je zittend en opgesloten door? Beweging is goed voor
paarden en ook super belangrijk voor ons mensen. Wij zijn
van oorsprong gemaakt om te bewegen. Beweging zorgt voor
een goede bloedcirculatie en houdt ons gezond; lichaam &
geest! En als “bijwerking” heeft het ook een positief effect op
ons welbevinden.

Tot slot
Deze tien inzichten worden je aangeboden wanneer
je een sessie Paardencoaching bij mij hebt geboekt.
Deze tien inzichten maken ook onderdeel uit van de
opleiding: Academie voor Paard- en Lifecoaching en
vormen ze het laatste hoofdstuk van mijn boek met
de werktitel: ”Er is meer tussen hemel en (p)aarde(n)”.
Hopelijk brengen de inzichten je (een klein beetje)
verder tijdens de spannende reis die het leven heet!
Veel paardenkracht en plezier toegewenst in alles wat
je onderneemt,
Lieve groet,
Tirza Brouwer
www.tirzabrouwer.nl
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