Loslaten is niet afzien van of neerleggen
bU, het is de moed hebben om de
waarheid te laten geschieden.
door Monique Doderlein de Win

Ik ben onderweg in mijn auto naar Eesergroen om deel te nemen aan een workshop
paardencoaching. Normaal bereid ik me altijd uoor maar dit keer niet. Ik laat me maar eens
uerrassen. Het uertrouwen dat ik in de coach heb maakt dat ik me era&n ouer durfde te geuen.
De enige uoorbereiding is de opdracht 0m erouer na te denken ouer aan welke blokkade ik zou

willen werken. Gedurende de twee uur durende rit heb ik daar mooi de tiid uoor.
lk kom aan bij een ontspannende locatie. Een oude boerderij
met veel weiden, veel groen, veel paarden en veel pony's. Het
ruikt naar hooi, heerlijk.
Als iedereen er is geeft de andere coach uitleg over het spiegelen met paarden, over je bewustzijn, onderbewustzijn,

je binnenkant en je buitenkant.

steeds met me mee, wat een lieverd.

Als ons gevraagd wordt een keus te maken kies ik spontaan
voor het lieve paard. Op het moment dat
ik mijn keus uitspreek betrap ik me erop
Onzetreerhec{en
dat het stoere, onaardige paard veel meer

Daarna

maakt ze een rondje onder de deelnemers
en vraagt eenieder waar ze vandaag aan
willen werken.

iaten..i* vaak
kiezen v*$r

Vervolgens trekken we de laarzen aan en
stappen we de weide in waar de paar-

zekerhecÍen

den lopen. De opdracht is: kies een paard
voor jezelf. Loop tussen de paarden door
en ervaar wat de paarden afzonderlijk met je doen en kom
terug met jouw favoriet.
Wat onwennig loop ik daar, ik heb al zeker twintig jaar geen
contact meer gehad met paarden. Er is veel keus, 13 paarden. Al snel, zonder te vragen, komt er een paard naar mij
toe. lk probeer voorzichtig een indruk van haar/hem te krij-

bij mij? Het
paard laat zich makkelijk aaien en likt mijn hand. Het klikt

gen. Voelen, bevoelen, peilen, verkennen, past ze

wel tussen ons. Toch wil ik nog even verder snuffelen, dus
loop ik verder. Echter Ze loopt echter met me mee en dat
geeft een goed gevoel.
lets verder staat een donker paard, stoer, trots en
hij heeft een dominante

uitstrallng.

lk loop nog wat rond, het mooie paard blijft staan, is hij nu
chagrijnig of teleurgesteld? Het andere paard loopt nog

Zijn

mijn aandacht heeft. Hij staat nog steeds

ver bij ons vandaan. De eenling maakt
op mij, ondanks zijn dominante houding
een eenzame indruk. lk zeg tegen de

coach dat het kiezen voor het lieve paard
eige nlijk we I de weg van de minste weerstand is. De makkelijke weg, ook om rationele redenen maak
ik deze keus, want wat moet ik straks met dat paard doen?

0nzekerheden laten je vaak kiezen voor zekerheden, maar
mijn gevoel zegt dat het chagrijnige paard eigenlijk gevoelsmatig veel meer mijn voorkeur heeft, juist omdat hij zich
buitensluitvan de kudde. De lieve paarden krijgen aandacht
genoeg.

Daar is de eerste spiegel, de spiegel van mijn ziel. Mensen,
vooraljongeren, die buiten de maatschappij vallen om welke
reden dan ook komen maar al te vaak op mijn pad. lk kan
het dan niet laten (ondanks ook negatieve ervaringen) ze in
mijn hart te sluiten en me verantwoordelijk te gaan voelen.
Ook nu voelt het niet oke om dit paard aan ziin lot over te
laten.

lk merk dat de andere deelnemers hier hele maal qeen last
van hebben, het was ze zelfs niet opgevallen.

uiterlijk

spreekt me erg aan, mool
paard. lk loop op hem af,
oei..., zijn oren gaan plat
in de nek. Hij heeft geen
zin in aandacht en laat dat
duidelijk merken. Hij is wat
chagrijnig. Waarom zondert hij zich af van de rest?

We gaan lunchen, de paarden blijven achter in de wei. Als ik
het hek sluit staat mijn chagrijnige, stoere, dominante ros,
nog steeds alleen en dat ontroert me. Duidelijk mijn zwakke
plek.
Na de lunch krijgen we een individuele sessie in de buitenbak
met een door de coaches uitgezocht paard.
Alvorens de buitenbak in te gaan, waar het paard inmiddels
is losgelaten, vraagt de coach om mijn vraag nog eens te

<< vervolg van pagina

1

1

herhalen. Wat is mijn blokkade, waar kan ik wel wat hulp

bij

gebruiken?
is mijn probleem. lk heb de persoon in gedachte
die ik maar niet kan loslaten, maar ik besef op dat moment
dat het eigenlijk niet alleen om deze persoon gaat. Het zeer
moeilijk kunnen loslaten van mensen die door het lot veel
verdriet en pijn hebben is een continu terugkerend dilemma
,,Loslaten',

lk ben meer dan bereid om echt naar mezelf te kijken'
De coach zegt: GUN HARM ZIJN LOT! Deze zin treft me
enorm, ik schiet vol. Gun hem zijn lot, denk ik. Inderdaad

alleen dan wordt hij sterker. lk kan het lot wel tijdelijk uitstellen maar toch niet voorkomen. Hij heeft het nodig om te
groeien. We hebben het allemaal nodig om te groeien, zeker
de vele jongeren die op mijn pad kwamen. Ste rker nog, wij
zijn juist hier op aarde om het leven te ervaren. Alle wijsheid die ik over loslaten heb gelezen en gehoord passeert

in mijn leven.
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De coach vraagt me iemand aan te wijzen
van de overige deelnemers die de rol gaat
vervullen van de persoon die ik zo graag wil loslaten.
lkvraag Harm en neem hem mee de buitenbak in en volg de
instructie op om hem ergens in de buitenbak neer te zetten
waar het voor mij prettig voelt' Het paard loopt gewoon met

me mee, ongemerkt volgt ze me als mijn schaduw.
Vervolgens wordt mij opgedragen ook zelf een plek in de
buitenbak te zoeken die voor mij prettig is ten opzichte van
Harm, mijn 'loslaat' Probleem.

lk bedenk me, dat ik niet voor Harm wil staan want ik wil
niet overheersen, ook niet achter hem want dat is voor Harm

onprettig. lk wil op gelijk niveau met hem staan dus ga ik

Harm verlaat de buitenbak. lk blijf staan
en voel een opluchting, het is alsof er een zware last van
me afvalt en ik lichter geworden ben. lk ontspan en voel
pfffffffffffffffff...... Het paard komt naar me toelopen en
briest vele malen luid en duidelijk en heel overdreven' lk
bries mee, ha, ha, heerlijk.
lk herken mijn eigen ontspanning in het paard' ze toont me
we rkelijk mijn gevoel. Zo voel ik me nu. lk kijk naar het paard
en ik kijk werkelijk in de spiegel, in de spiegel van mijn ziel'
lK GEEF ME OVER.0p dat moment zakt het paard door zijn
benen, zucht diep en begint te rollen. OVERGAVE roepen de
coaches. Het paard in de andere wei begint opgewonden te
hinniken, dit is echt telepathie. lk verwacht dat het andere
paard over de afrastering heen gaat sprlngen zo opgewon-

naast Harm staan. Rationeel beredeneer ik dit alles en houd
den staat ze te hinniken. Wat gebeurt hier allemaal' Niet de
vooral rekening met Harms gevoel' Naar mijn gevoel heb ik
gesproken taal overheerst hier maar het telepathische connog niet geluisterd totdat de coach me daar op attendeert'
tact tussen dier en mens en dier en dier. Nooit geweten dat
hem
Monique, je wilde Harm toch loslaten? Dan is naast
paarden zulk diep gevoelsleven hebben.
gaan staan nou niet echt realistisch. De
coach vraast me bij meze.tf
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Met haar hoofd geeft ze me duwtje na duwtje, tot ik weg
loop naar de andere kant van de buitenbak. lk ben er even
stil van. Emotioneel raakt het me' juist dat weglopen, kost
me moeite, IEMAND OVERLATEN AAN ZIJN LOT is iets wat ik
heel moeilijk kan.Onbewust, bewust heb ik de overtuiging:
dat doe je nietl Daardoor kost het me ook zoveel moeite om
los te laten. Er vloeien tranen.

Het paard gaat bewegingloos voor Harm staan. Vanaf een
afstand kijk ik naar Harm, mijn loslaatprobleem, en het
bewegingloze paard.

zegt: begrepen?
Ja, ik heb de boodschap meer dan begrepen. lk ben er ontroerd van.

lk loop naar mijn paard en bedank haar
voor de krachtige boodschappen die ze
mij heeft laten zien en bedank haar voor

het tonen van mijn onderbewuste.

lk heb geen idee hoe laat het is, het voelt als een tijdloos
ogenblik dat evengoed minuten als uren geduurd kan heboen.
lk voel me opgelade n en tegelijk doodmoe. lk ben zeer onder

de indruk van deze ervaring. Bewustwording door spiegeling, de reacties van het paard spiegelden mijn emoties' lk
heb nooit geweten, maar nu zeker ervaren, dat paarden ons
voelen kunnen scannen en uiten. Wat dat met je doet kun je
zelf ervaren, dat is niet in woorden uit te leggen.
Voor ínformstie over de workshop poardencoaching,
www.beingwithhorses.nl en www"stomdebosis.nl
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