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De 8 principes
van coaching
met behulp van paarden©
1. Alles is informatie
2. Veiligheid voorop
3. Innerlijke toestemming
4. Je stille ego
5. In contact met jezelf
6. Passende paard-omstandigheden
tijdens de sessie
7. Hier en nu
8. Zorg voor het paard
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Sanny van Essen coacht en traint mensen met behulp van
paarden vanuit haar eigen bedrijf Essenzie en in opdracht van
andere coaches, trainingsbureaus en opleidingsinstituten.
Haar ﬁlosoﬁe is ontstaan door de vele paarden die ze in handen
heeft gehad, ervaring, opleiding en werken met mensen en haar
persoonlijke ontwikkelingsproces.’
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De 8 principes van coaching met behulp van paarden©
Steeds meer mensen ontdekken welke waarde een paard kan hebben voor reﬂectie op het
innerlijk leven van de mens. Deze wezens zijn in staat om door alle sociale wenselijkheid en
maskers heen, in een paar minuten een beeld te geven van wie je bent en hoe het met je gaat.
Dit potentieel wordt meer en meer bekend in de wereld van zelfontwikkeling, training en
therapie. Deze ontwikkeling vind ik heel bijzonder en sluit aan bij deze tijd van verdieping en
innerlijke schoonmaak. Tot mijn grote vreugde zien steeds meer mensen wat ik de afgelopen
jaren onbewust en bewust heb mogen ervaren.
Mens als vertaler
Je kunt natuurlijk gewoon genieten van het paard waar je mee samen bent of waarop je rijdt.
Wat ik echter bedoel is leren van een paard, als coach of instructeur iets doen met wat het
paard aan jou reﬂecteert. Ongeacht of je nou van paarden houdt of er niets mee hebt. Het
proces van reﬂectie tussen mens en paard heeft iemand nodig die in staat is om er taal van te
maken. De coach als vertaler van ‘wat paarden laten zien’ is waar de sleutel ligt. Zo krijgt
degene die het aangaat een bodem onder zijn ervaringen.
Hoe kun je reﬂectie vertalen?
Ik heb gemerkt dat steeds meer mensen behoefte hebben om meer over te weten over
coaching met behulp van paarden. Om het zelf toe te kunnen passen, om er zelf van te leren in
contact met paarden óf als toevoeging voor het werk dat ze al doen met mensen of paarden.
Mensen willen meer inzicht in hoe reﬂectie van paarden werkt. En daar begint de moeilijkheid
want er is niet één juiste manier of methodiek om als coach mee te werken. Er bestaat niet één
bril waar je doorheen moet kijken tijdens het coachingproces. Ik heb al werkend en ervarend
mijn acht principes van paardencoaching ontwikkeld. En ik heb er plezier in om mijn principes
te delen. Het zijn mijn persoonlijke richtlijnen die een houvast zijn gebleken in mijn sessies met
mensen en paarden.
Kennis delen
Ik ga er van uit dat iedereen die zich met paardencoaching bezig houdt, het gezonde verstand
heeft om zich te laten scholen in het begeleiden en coachen van mensen. Met het samenstellen
van deze principes wil ik je deelgenoot maken van mijn weg en mijn kennis delen. Wat hier voor
je ligt is geen stappenplan van een coachingsessie met paarden. Het zijn tips uit mijn
persoonlijke ervaringen. De paarden zijn mijn grootste leermeesters omdat ze helder reageren
op cliënten en mij. Zo kan ik inzien wat er gebeurt en waarom. Voor je ligt mijn kleurrijke basis
voor het werken met paarden en mensen.
Welkom in mijn wereld!
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Principe 1. Alles is informatie
Een paard neemt alles in z’n geheel waar, doe dat ook als coach. Let niet
alleen op wat de ander zegt, neem ook waar wat je ziet en denkt en welk
gevoel het bij jezelf oproept.
•

Wat zie je bij de cliënt?

•

Wat hoor je?

•

Wat voel je zelf?

Met veel plezier begon ik jaren geleden aan mijn opleiding coachingsvaardigheden. Ik had
helder voor ogen wat ik wilde: mensen inzicht in zichzelf bieden met behulp van de reﬂectie van
een paard. Ik had een houvast nodig om vorm te kunnen geven aan wat ik allemaal zag tijdens
mijn oefensessies met mensen. Mijn belangrijkste les leerde ik op het moment waarop ik
binnenkwam in het zaaltje van het conferentiecentrum waar de opleiding plaats vond. Er stond
een muziekje aan en de tafels en stoelen stonden ongeordend in de ruimte. Schoorvoetend en
niet helemaal wetend welke houding aan te nemen, kwamen mijn medecursisten en ik binnen.
Vanuit de hoek van de zaal riep onze trainster Ine vervolgens “alles is materiaal!” Later bleek
wat ze daarmee bedoelde; op het moment dat je cliënt binnenkomt krijg je al informatie. Je
kunt speciﬁeke kenmerken waarnemen aan iemands uitstraling en gedrag. Is het een persoon
die uitgelaten en pratend binnenkomt? Is het iemand die dichtbij de trainster blijft of juist
helemaal niet? Gaat iemand meteen contact maken met alle anderen of trekt hij/zij zich juist
terug in een hoekje? Kortom: er gebeurt van alles en deze informatie kun je gebruiken in je
latere vraagstelling of waarneming.
Een voorbeeld van een dame die bij een sessie heel terughoudend bij me binnenkwam. We
wisselden allerlei beleefdheden uit. Gedurende het kennismaken, voordat we echt begonnen,
bleef ze zowel persoonlijk als fysiek op afstand. Ik vond naar aanleiding van deze eerste
waarneming dat ik behoedzaam en voorzichtig te werk zou moeten gaan om informatie uit haar
te krijgen. Achteraf bleek dat ze dit erg waardeerde en daardoor juist het vertrouwen voelde om
zichzelf te openen naar mij en het paard. Het coachingsproces begint eerder dan je verwacht en
ik zie alles als informatie.
Het paard in dit principe: een paard neemt de wereld in het geheel waar. Van moment tot
moment en wordt daarbij niet gehinderd door gedachtes uit het verleden of over de toekomst.
In dat geheel neemt hij waar met alle zintuigen én voelt de trillingen afkomstig van andere
levende wezens om hem heen. Een paard neemt niet de mentale processen waar, maar wel de
energie van de emotionele en fysieke processen
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Principe 2.Veiligheid voorop
Pas als iemand zich vertrouwd en veilig voelt in de situatie, is er ruimte voor
reﬂectie en leren. Maar ook letterlijke veiligheid tussen jou, cliënt en paard is
belangrijk!
•

Hoe maak je warm en vruchtbaar contact met de ander?

•

Hoe bekend is iemand met het gedrag van paarden?

•

Wat kun je doen om vertrouwen te wekken?

Op het moment dat een cliënt belt om een afspraak te maken voor een sessie, begint mijn
invloed op de veiligheid. Veiligheid is van enorme waarde in een sessie waarbinnen een cliënt
zichzelf kan en mag zijn. Samen met ‘innerlijke toestemming’ (punt 3) geeft veiligheid ruimte
waarbinnen pijnlijke momenten beleefd kunnen worden, of confronterende inzichten kunnen
binnenkomen.
Paardencoaching kan al in een heel kort tijdsbestek confronterend zijn en dat vraagt van mij als
coach om daar een goede vertaling van te maken. Ik maak ook mee dat een sessie soms
spannend en misschien zelfs ongemakkelijk is voor de cliënt tot het leermoment of het punt van
inzicht. Uitgangspunt is wat mij betreft altijd mijn zorg voor de cliënt. Ik richt me er niet op om
vrienden te worden of om aardig gevonden te worden. Ik wil dat iemand zich gesteund voelt
door mij en dat hij voelt dat mijn intenties dienstbaar zijn aan het proces.
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Veiligheid is op drie manieren te beïnvloeden:
-

Contractafspraak: ik maak vooraf een afspraak van wat onderzocht gaat worden of wat de
invalshoek is. Wat wil iemand uit komen zoeken? Wat is het doel om de afspraak met mij als
coach te maken? Dit zijn normaalgesproken voor mij de richtlijnen voor de vorm en daarmee
een kader voor mezelf. In paardencoaching is dit niet altijd te handhaven; het paard kan een
reﬂectie geven die de afspraak of richting die er ligt volledig wegvaagt. Op zo’n punt in de
sessie heb je het met de cliënt opnieuw over de afspraak. Klopt het nog, voelt het nog goed?
Dit geeft vaak een nieuwe opening.

-

Checken bij je cliënt of het klopt wat je ziet en zegt: Je neemt waar wat je ziet, voelt,
ruikt, hoort en wat er ‘binnenvalt’. Doordat je met paardenreﬂectie werkt, kan het je
gebeuren dat je niet direct begrijpt wat je waarneemt. Dan is het goed om te checken of het
klopt wat je ziet. Maar ook wanneer de uitkomst van de reﬂectie voor de hand liggend is,
vind ik het van groot belang om te checken bij de cliënt of het klopt wat ik zie. Het is nodig
voor de veiligheid en toestemming dat een coach hier oog voor heeft.

-

Vraag tussentijds hoe het iemand vergaat tijdens de sessie, ga na of de afspraken
die er liggen nog kloppen

Je weet nooit wat er verder allemaal aan de orde komt en zoals eerder gezegd in andere
toepassingen, kun je voor verrassingen komen te staan tijdens de sessie. Ik schroom niet om
de afspraak of invalshoek die er ligt te herzien met de cliënt.
Het paard in dit principe: een paard reageert op wat er op dat moment is. Als het paard
waarneemt dat de cliënt zich niet veilig voelt (omdat hij bang is voor paarden) is dat het punt
waar je het eerst mee te dealen hebt als coach. Dat is wat zich aandient en als je daaraan
voorbij gaat, is het heel lastig om tot een zuivere reﬂectie te komen op thema’s of onderzoek.
Ga met de angst van je cliënt aan de slag, want die angst is het enige wat het paard ervaart op
zo’n moment.
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Principe 3. Innerlijke toestemming
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces. Hoe diep
hij wil gaan, hoe kwetsbaar hij wil zijn? Je paard reﬂecteert genadeloos, maar
kan/wil de cliënt iets met de informatie? Het is aan jou om dat aan te voelen.
•

Hoe kun je innerlijke toestemming peilen?

•

Weet je of iemand ‘gestuurd’ wordt of uit eigen wil komt?

•

Hoe kun jij voelen of iemand zijn grenzen dreigt te overschrijden?

In alle sessies die ik heb gedaan met mensen is me opgevallen dat het enorm lastig is iemand
te coachen die diep van binnen eigenlijk niet wil. Zo heb ik te maken gehad met mensen die in
het kader van teamontwikkeling aan het werk moesten met de paarden. Dan gebeurt het wel
eens dat ik iemand voor me krijg die er geen behoefte aan heeft met z’n gevoelens en
gedachten bezig te zijn, laat staan dit te delen met de omstanders. De persoon gaat toch bij het
paard in de bak (want is op dat moment niet in staat uit te leggen waarom hij niet wil), maakt
contact en doet braaf alles wat ik van hem of haar vraag. Alles om er maar zo snel mogelijk af
te zijn. Ik stel nog wat vragen, probeer te prikkelen en krijg een dosis sociaal wenselijke
antwoorden terug waar ik en de cliënt eigenlijk niks mee kunnen.
In dit geval heb ik duidelijk te maken met iemand die intrinsiek niet wil en mij geen
toestemming geeft tot zijn innerlijke wereld, om wat voor reden dan ook. De toegang tot zijn
innerlijk wordt mij niet verleend.
In Zen spreekt men van de Poortloze Poort in ieder mens. De poort of poortwachter in jezelf, die
als taak heeft je in te ﬂuisteren of het veilig is om iemand met zijn vragen toe te laten. Of het
veilig is om kwetsbaar te zijn of niet?1
Wanneer iemand toestemming geeft, kom je makkelijker bij zijn ware natuur. En die toegang
tot het innerlijk is waar het wat mij betreft allemaal om draait in paardencoaching.
Het reﬂectieproces is tijdrovend en intensief, daarom kun je als coach beter met de stroom
meegaan dan er tegenin zwemmen. Ik realiseer me dat zowel de deelnemer als het paard zich
tegen me kunnen keren als de toestemming er niet is en niet komt. Ook paarden haken dan af.

1

Genpo Merzel schreef het boek Big mind, big heart. In zijn visie rondom Voice Dialogue is de

Poortloze Poort een basis uitgangspunt
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Na deze worsteling te hebben doorgemaakt, heb ik besloten om altijd vooraf toestemming te
vragen. Ik benadruk dat iemand in de bak staat vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid
en zelf mag aangeven wat hij wel en niet wil laten zien en dat vooral niets moet. Gedurende de
sessie vraag ik of ik heel persoonlijk mag worden. De vrijblijvendheid en zelfsturing die je
hiermee aan iemand geeft, levert je juist vaak toestemming op. Je geeft hiermee aan dat je tot
zijn/haar beschikking staat; dat het je intentie is om iemand een stap verder te helpen.
In bepaalde gevallen kan het betekenen dat je een opdracht niet aanneemt omdat je vermoedt
dat deze werkvorm met paarden te complex of te onveilig is voor deelnemers om te ondergaan.
Het paard in dit principe: de ervaring leert dat het paard twee dingen kan doen in de
ontmoeting met de mens die van binnen geen toestemming geeft.
1. Hij blijft uit contact en laat vermijdend gedrag zien door de incongruentie die plaats vindt bij
de mens, immers client doet anders dan hij uitstraalt
2. Hij blijft staan met rustige, zachte ogen en heeft geduld tot de poort open gaat. Dit lijkt vaak
te maken te hebben met de kwetsbaarheid van de mens over het thema wat zich mag
aandienen.
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Principe 4. Je stille ego
Een sessie is succesvol als de ander leert. Richt je als coach op wat goed is in
de situatie op dat moment. Richt je niet op wat jóu vervult, laat het succes
van de ander je vervullen. Maak je eigen ego stil.
•

Hoe kun je groots zijn in je vak en toch klein in je ego?

•

Hoe kun je waarnemen of de ander leert?

•

Hoe kun je voelen wat goed is in de situatie?

In het kader van een Management Developmenttraining was ik gevraagd aan te haken om een
onderdeel met de paarden te doen. De deelnemers van de training gingen aan de slag met de
paarden om meer te weten te komen over persoonlijke kracht en uitstraling. Iedereen kwam
snel en helder te weten hoe hij of zij overkomt op de omgeving en welke kwaliteiten heel
speciﬁek bij een ieder hoorden.
Zo begon ik ook met één van de deelnemers uit de groep die de bak in stapte bij mijn hengst
Spock. De deelnemer wilde contact maken en van daaruit wat met Spock doen. Al snel bleek
dat het paard iets anders waarnam dan waar de deelnemer in eerste instantie voor kwam. Het
paard bleef staan en duwde zijn neus zachtjes in de buikstreek van de man. Dit duidt in veel
gevallen op aanwezig verdriet dat het paard oppikt. Verdriet dat aanwezig is en geuit mag
worden. In een splitsecond moest ik besluiten wat wijsheid was om te doen en ik had de keuze:
Of doorvragen en het verdriet eruit laten komen waar al zijn collega’s bij waren. Of noemen wat
ik zag en het parkeren om er bij de deelnemer eventueel later op terug te komen, met mij of
iemand anders, zonder de groep.
In het eerste geval had ik kunnen laten zien aan de groep hoe ik en het paard iemand er toe
kunnen bewegen om zich kwetsbaar te maken in zijn verdriet. Ik had kunnen doorvragen op
hetgeen ik zag en hoorde, zo hadden we een heel persoonlijk moment kunnen beleven. Ik heb
ervoor gekozen om het tweede te doen; ik heb mijn deelnemer gezegd wat ik zag, en welke
vragen daar achteraan zouden kunnen komen. Ik heb met hem gedeeld dat het me beter leek
op dat moment te stoppen.
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De deelnemer was blij dat we het daarbij lieten. Na de training kreeg ik de feedback dat ik
zorgvuldig met deze situatie was omgegaan. De betreffende deelnemer heeft naar aanleiding
van dit moment besloten aan zichzelf te gaan werken.
Wanneer ik had gehandeld vanuit mijn verlangen om waardering te krijgen of bewonderd te
worden (iets wat heel menselijk is) had ik doorgevraagd op wat ik zag gebeuren. Niet wetend of
het in die setting wel mogelijk was. Met alle gevolgen van dien voor de deelnemer.
Tijdens de coaching stel ik mezelf regelmatig vragen om helder en scherp te blijven: Doe ik dit
omdat ik mezelf wil proﬁleren of is het de juiste vraag voor de cliënt? Stel ik een vraag omdat
het ‘t enige juiste is voor nu of word ik in mijn thema geraakt en wil mijn ego ruimte voor mijn
verdriet of pijn? Wanneer ik erken dat het mijn ego of mijn eigen thema is, neemt het
onmiddellijk geen ruimte meer in. Dat leidt voor mij tot de juiste vraag en handeling.
Opmerkelijk is dat paarden heel direct reageren op wat er bij mij of de cliënt gebeurt. Ik
realiseer me dat ík ook gereﬂecteerd word door het paard in de sessie. Het zou onverstandig
zijn deze signalen te negeren.
Het paard in dit principe: het paard neemt zowel de coach als de cliënt waar, immers een
paard ervaart het geheel. Bewegingen van het eigen ego kunnen je als coach van je ‘zelf’ af
laten raken en dat heeft invloed op jouw uitstraling naar de omgeving. Dus heeft het ook
invloed op je paard in de sessie. Er bestaat de valkuil van incongruentie van de coach. Vanuit
het dier bezien kan het betekenen dat hij zich onttrekt uit de situatie omdat hij zich onveilig
voelt.
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Principe 5. In contact met jezelf
Het is de kunst om net als je paard te handelen in overeenstemming met wat
je waarneemt en voelt bij jezelf. Dat vergt oefening en lef om je eigen
kwetsbaarheid te durven oppakken. Blijf ook zelf voortdurend (bij)leren.
•

Hoe kan ik weten wat ‘van mij’ is en wat ‘van de ander’?

•

Hoe weet ik of het paard op mij of op de cliënt reﬂecteert?

•

Wat doe ik als ik zelf uit contact met mezelf raak?

Ik zorg voor de paarden, ik zorg voor de cliënten en ik vind het daaropvolgend zeker ook
belangrijk om voor mezelf te zorgen. Ik ben tenslotte mijn eigen instrument en vind het
belangrijk om ‘schoon’ en ﬁt te zijn. Het vraagt veel energie om alert en gefocust te zijn tijdens
het werken met mensen en paarden. Daarbij werk ik mentaal en energetisch, sta ik met m’n
hele hebben en houwen te coachen. Dat heeft impact op mijn eigen energieniveau. Ik vind het
belangrijk om regelmatig tijd aan mezelf te besteden. Stephen Covey2 noemt het ‘de zaag
scherp houden’ waarmee hij doelt op het ‘jezelf opladen en verzorgen’ in het leven. Niet alleen
in de rol van je werk of je privé maar voornamelijk om als mens de batterij opgeladen te
houden om vol in het leven te staan. Het heeft even geduurd voordat ik door had wat mij
oplaadt, want dat verschilt van persoon tot persoon. Inmiddels heb ik een lijstje met acties of
dingen die ik kan doen waarvan ik weet dat het me energie geeft. Het maakt m’n hoofd en hart
leeg en maakt me los van de energie uit de sessie. Ik trek de natuur in, doe
yogaoefeningen, slaap voldoende en drink veel water na de sessies. Verder vind ik het heerlijk
om met m’n partner en/of vrienden tijd door te brengen en lekker te lachen.
In enkele gevallen ervaar je tijdens sessies dat wat er besproken wordt, jou ook raakt. Dat het
je eigen levensthema’s raakt of je terugwerpt op je eigen oude pijn of verdriet. Dit betekent
voor mij dat het moment is aangebroken om na zo’n sessie zelf ook weer even goed in de
spiegel en in mijn hart te kijken. Ik loop er niet omheen en ga het aan. Ik zoek m’n
vertrouwelingen op met wie ik hierover kan praten of mijn verdriet kan uiten. Wat mij betreft is
coach-zijn één groot groeiproces.
Het paard in dit principe: het paard heeft het nodig dat je erkent wat er op dat moment is.
Niet alleen bij de cliënt maar ook bij jezelf. Dit is uiteraard een doorlopend proces dat veel
zelfreﬂectie behoeft, zowel tijdens sessies als in je dagelijkse leven. Een paard heeft er
voldoende aan als je het erkent in jezelf dat je ergens verdrietig over bent, zorgen hebt, of je
onzeker voelt. Je hoeft er niet mee aan de slag, je hoeft het niet hardop tegen je cliënt te
zeggen, je hoeft alleen bewust te zijn. Dan klopt je uitstraling weer voor het paard.

2

Uit het boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ van Stephen Covey
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Principe 6. Passende paard-omstandigheden in de sessie
Jij stuurt de rekening, maar het paard en jij samen verdienen het applaus.
En die waardering kun je tijdens de sessie geven. Dat helpt het paard om te
schitteren in het vak van paardencoaching.
•

Hoe kan ik het paard mijn waardering laten blijken tijdens de sessie?

•

Op welke wijze pas ik dat in in de sessie?

•

Hoe blijf ik met beiden -de cliënt én het paard- goed in contact?

in een sessie met dieren stel je vanzelfsprekend veiligheid voorop, ook voor het dier. Je hebt
een rustige, prettige plek nodig om de sessie te doen en vriendelijke, betrouwbare paarden die
geschikt zijn om het coachingsdoel te dienen. Ik moet me er zelf prettig bij voelen en zo lijken
alle randvoorwaarden afgedekt om een goede sessie te kunnen doen. Wat ik zelf gemerkt heb,
is dat er nog een element is dat misschien wel belangrijker is dan al het andere, namelijk het
‘anker’ van de kudde zijn. Vanuit het oogpunt van het paard zijn we op het moment van de
sessie namelijk allemaal onderdeel van een soort kudde. Een groep die op dat moment bij
elkaar hoort. Vanuit het paard bezien, vraagt dit er om dat iemand de leider en het anker van
de groep is.
Geef ruimte aan de dieren om zich als paard te gedragen en ze niet te vermenselijken. Sleutel
in deze aanpak is: helder en duidelijk zijn in je leiderschap en uitstraling naar je dier toe, zodra
je met je paard aan de slag gaat. Wees helder in wat je accepteert en wat niet.
Dit geeft de dieren helderheid. Zij kunnen zichzelf zijn en optimaal klaar staan in de sessies met
mensen als ze weten dat de kudde klopt en veilig is.
Toch werkt dit bij paarden heel subtiel, het is niet zo dat één iemand de baas is en alle
verantwoordelijkheid draagt. Linda Kohanov3 beschrijft het als situationeel leiderschap op basis
van consensus ( = samen voelen. Dit betekent dat iedereen op dat moment doet waar hij het
beste in is of waar de situatie op dat moment om vraagt.
De essentie in de sessies is, dat je als anker van de kudde, zorgt dat er balans is; dat ieder
paard zich op z’n plek voelt en dat ieder paard weet waar hij aan toe is in de kudde. Dit
tezamen creëert een veilige en open omgeving voor jezelf en de cliënt.
Het paard in dit principe: Hij wordt continue blootgesteld aan nieuwe mensen en nieuwe
energieën. Hij geeft zelf van moment tot moment weer hoe hij zich voelt. Als hij zich begint
terug te trekken en gedrag laat zien dat erg afwijkt, durf je dan af te vragen of het genoeg is
geweest voor het dier. Jij zet hem in deze situatie en hij heeft jou nodig om daar uit te gaan.
Verplaats je in het dier tijdens de sessie en bekommer je om z’n welzijn.

3

Uit het boek De weg van het paard, met 40 archetypische kaarten
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Principe 7. Hier en nu
Paarden zijn talentvolle collega’s omdat ze in het hier en nu zijn. Ze
registreren wat er NU aan de orde is en geven dat terug. Jij functioneert als
coach op z’n best als je ook in het hier en nu bent. Laat verleden en toekomst
maar even voor wat het is.
•

Hoe kan ik zorgen dat ik hier en nu ben?

•

Waaraan kan ik merken als de cliënt wegraakt van hier en nu?

•

Hoe oefen ik zelf daarin?

Het waarnemen van iemands gedrag is een proces van signalen opvangen. Een deel van de
informatie komt uit wat iemand aan je vertelt en de antwoorden die iemand geeft. Daarnaast
kun je veel informatie op doen uit de lichaamstaal, zeker wanneer iemand bij het paard in de
bak staat. Wat straalt de persoon uit en wat neemt diegene speciﬁek van zichzelf mee?
Deze signalen zijn alleen waarneembaar als ik zelf in het moment ben, in het hier en nu. Het
gevaar bestaat natuurlijk dat ik een oordeel voel over wat iemand doet of zegt. Het kan zijn dat
ik zelf afgeleid ben door wat er op dat moment in mijn leven speelt. Ik kan alleen zuiver
waarnemen wat er bij mij, het paard of de cliënt plaatsvindt als ik dit loslaat.
Het helpt als ik voorafgaand aan m’n sessie even een moment voor mezelf neem, de ogen sluit
en voel. Eigenlijk een korte meditatie. Even mijn gedachten en gevoelens registreren en ze
vervolgens los laten. In paardencoaching is het misschien nog wel belangrijker om in het hier
en nu te zijn dan bij ‘gewone’ coaching. De paarden, m’n helpers, zijn altijd hier en nu. Die
kunnen zich verward of onveilig gaan voelen als ze merken dat ik met mijn gedachten ergens
anders zit. Je verbindt je alleen aan het energieveld dat er heerst, mits je in het moment bent.
Anders loop ik die mooie verbinding tussen gecoachte, het paard en mijzelf, mis.
Het paard in dit principe: er is alleen maar hier en nu voor het paard, een noodzakelijke staat
van zijn voor een prooidier dat altijd alert moet zijn op z’n omgeving. Hij wordt niet gehinderd
door gedachtes uit de ratio die hem losmaken van het huidige moment. Mindfuller kan haast
niet ;-)
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Principe 8. Het paard na de sessies
Je paard is jouw unieke hulpbron in de coaching. Dat verdient liefdevolle
koestering. Ken het wezen paard en zorg voor je dier op alle fronten. Hoe kan
ik m’n paard doorgronden?
•

Waar bestaat optimale zorg uit?

•

Hoe kom ik er achter als m’n paard iets mist?

Coaching met behulp van paarden heeft als heel belangrijk onderdeel het gedrag van een
paard. Ik besteed veel aandacht aan m’n eigen paard om hem van binnen en van buiten te
kennen. Als het ware onderhoud ik de relatie met mijn paard. Wat is dan die relatie? Dat is niet
zoals tussen mensen; het is geen liefdesrelatie, geen vriendschapsrelatie maar een verdiepte
verbinding tussen mens en dier.
Het begint met de basiszorg. Afgestemd krachtvoer, ruim ruwvoer, voldoende beweging, een
schone droge stal of weide en sociaal contact. Ruimte om paard te kunnen zijn, het liefste in
een natuurlijke omgeving van een evenwichtige kudde.
Met paardencoaching komt er wat mij betreft een aandachtsgebied bij, in de vorm van
emotioneel en energetisch welzijn. Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar
over emoties bij paarden en de invloed daarvan op hun welbevinden.
Nadeel is dat het moeilijk meetbaar is of paarden zich emotioneel goed voelen of energetisch
overbelast zijn. Dat zit nog steeds in de hoek van ‘good horsemanhip’
Uiteindelijk komt het aan op mijn eigen kennis, ervaring en intuïtie om een passende
inschatting te maken van het welzijn van paarden op alle fronten. Vanuit die visie bepaal ik
vervolgens in welke vorm het paard aandacht nodig heeft, lekker een dag naar buiten of juist
een dag met rust laten. Een stuk ﬂink hard galopperen of een weldadige TTouch-massage.
Het paard in dit principe: het paard is een wezen met een eigen persoonlijkheid en dingen
die het leven goed of zwaar maken. Hij is dan wel afhankelijk van ons in zijn overleving en een
groot deel van zijn welbevinden maar desondanks is hij een dier met een eigen leven. Gun hem
zijn eigen ontwikkeling en verwerking van emoties en waak voor het pamperen van je dier.
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Nawoord
Acht principes lijken te weinig om mijn hele verhaal te vertellen. Wat je net hebt doorgenomen
is mijn aanzet naar jou om je te prikkelen. Om goed na te denken over wat jij belangrijk vindt
in het coachen en begeleiden van mensen. Natuurlijk vinden veel van mijn uitspraken hun
oorsprong in coaching in algemene zin. Ik wil met dit stuk onderstrepen dat wanneer je gaat
werken met paarden in coaching, je een geheel nieuwe dimensie toevoegt. Een dimensie die je
vlijmscherp houdt en je op wegen in coaching brengt die zo prachtig en ontroerend zijn ( ja, ik
ben heel enthousiast over wat ik doe ;-) ) Laat je inspireren, verwonder je en maak kenbaar
hoe jij er in staat. Want dit is ook voor mij een dynamisch document dat altijd weer beter en
completer kan. Ik hoor graag wat jou aanspreekt in deze tekst, waar je van mening verschilt of
wat je mist. Voel je vrij te mailen: sanny@essenzie.nl

Sanny van Essen

Essenzie Trainingen & Workshops
Hardenbergerweg 82a
7678 VS Geesteren (OV)
info@essenzie.nl
Tel. 05 46 - 81 42 14
Mob. 06 - 11 34 44 87
www.essenzie.nl
Twitter:sannyvessenzie
Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/sannyvanessencoachmetpaarden

Copyright ©Sanny van Essen, Essenzie trainingen & workshops
Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie,
microﬁlm of op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke bronvermelding,
Essenzie trainingen & workshops, Sanny van Essen, Hardenbergerweg 82a, 7678 VS Geesteren.

15

