uitgetest

Uitgetest:

Equiboost

Dat paarden elk een eigen karakter en het
vermogen om haarscherp stemmingswisselingen aan te voelen, wist ik al. Ik heb ooit
paardgereden. Dat ze konden worden ingezet
om mensen te coachen, emotionele problemen
op te lossen en zelfs je leven over een compleet
andere boeg te gooien, was ook voor mij nieuw.
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Nathalie Willems
In het verre Dentegem heeft Anke Santens haar ‘coaches’ ondergebracht.
De paarden zijn zoveel mogelijk ongetraind. Op die manier zijn ze niet voorgeprogrammeerd zoals manègepaarden. Ze zijn met z’n vieren en hoewel
de oefeningen telkens solo worden gedaan, leeft en werkt de groep steeds in
kuddeverband.
We leiden de paarden uit de wei naar
de manège waarna mijn sessie begint.
Anke vraagt me om midden in de piste
te staan en te kijken hoe de paarden reageren. De bedoeling is dat ik met alle
paarden even contact heb, om te zien bij

welk paard ik me het best voel. Ik loop
naar het midden en wacht af. Oro, het
oudste paard, komt even naar me toe,
maar lijkt wantrouwig en draait zich terug weg. De rest blijft zo ver mogelijk
bij me vandaag. Het voelt alsof ik naakt
in de piste sta, alsof ik word beoordeeld
en te min bevonden. Ik stap dan maar
zelf op de paarden af. Oro komt even
terug kijken en ook Impresse ruikt een
keer aan mijn handen. Ze blijven echter
in groepjes van twee aan elkaar kleven
en lijken totaal niet geïnteresseerd in
mij. Nog een tiental minuten verstrijken terwijl ik moeite doe om de paar-

den te benaderen maar mijn initiële
enthousiasme slinkt zienderogen. Oro
komt nog een paar keer langs en blijft
af en toe even staan. Panter blijft zo ver
mogelijk uit mijn buurt en ook de twee
jongere paarden Impresse en Feinheit,
houden zich op de achtergrond. Het ongemak blijft. Aan beide kanten.
Anke neemt me mee uit de piste en
vraagt of ze haar interpretatie mag
geven. Ik stem toe. ‘Ik zie iemand met
veel zelfvertrouwen maar een laag
zelfbeeld’, zegt ze. ‘Je bent eerder ongeduldig van aard en zeer streng voor
jezelf. Je neigt naar perfectionisme. Je
sluit je af voor de hulp van anderen. Je
hebt moeilijkheden met controle en zit
teveel in je hoofd.’
Ik luister met stijgende verbazing naar
een haarscherpe beschrijving van mijn
persoonlijkheid. ‘Heb je dat nu allemaal uit die voorstelling van daarnet
gehaald?’, vraag ik. ‘Er was niet eens
interesse vanuit de paarden’.
‘Integendeel, zegt Anke, ‘heb je dan
niet gezien hoe Oro telkens terug naar
jou kwam? Oro is de leider van de groep
net zoals jij een leidersfiguur bent. Je
bent jezelf alleen wat kwijtgeraakt. Je
hoeft je niet constant af te vragen of
wat je doet en zegt wel goed is voor iedereen. Wat wil jij? Wat voel jij?’
Ik sta een beetje verstomd en begin
dan te praten. Over het feit dat ik door
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constant rekening te houden met iedereen, mijn buikgevoel ben gaan verloochenen. Dat ik door 1 van mijn collega’s beknot word in mijn vrijheid en
het gevoel heb dat ik voortdurend gecontroleerd word. Dat ik me daar slecht
over voel, er weerspannig en agressief
van word en mezelf vaak in twijfel trek.
‘Daar gaan we dan nu iets aan doen’,
zegt Anke kordaat en stuurt me opnieuw de piste in. Ditmaal moet ik Oro
mee wandelen nemen, denkend aan
mijn problemen, tot ik voel dat ik mijn
oude ik kan achterlaten. Ik doe zoals
gevraagd maar het paard beweegt geen
meter. Ik vraag, smeek, trek zachtjes,
dan harder, aan het touw maar niets.
Anke denkt dat ik niet overtuig(en)d genoeg ben. En uit het vierende touw in
mijn handen, leidt ze af dat ik de mensen rondom me te veel vrijheid geef
waardoor mijn eigen grenzen niet voldoende afgebakend zijn. Ik leg al mijn
aandacht op het willen, ik ben vastbesloten, dit gaat lukken. Ik vraag Oro me
te volgen en keer hem de rug toe. Plots
voel ik een neus tegen mijn rug die me
verder duwt en dan… stappen we. En na
enkele meters, volgt zelfs de rest van
de groep! Als ik uiteindelijk halt hou
en afscheid neem van Oro, die symbool
staat voor mijn oude ik, wil hij me in
eerste instantie volgen. Ik bedank hem
echter voor de goede zorgen en zeg dat
ik hem niet meer nodig heb. Hij blijft

enkele seconden staan en keert zich
dan om. Missie geslaagd.
Eenmaal thuis kan ik het niet laten te
denken dat het allemaal toeval kan zijn
want paarden zijn nu eenmaal kuddedieren en doen eigenlijk gewoon waar
ze zin in hebben, doch Ankes’ beschrijving was echt de nagel op de kop. Kort
na mijn Equiboost sessie, krijg ik een
conflict met mijn collega. In tegenstelling tot de vorige keren dat ik me liet
doen, voel ik plots terug de drang om te
vechten. Ik ben een leider, geen volger!
In onder overleg besluiten we een einde te maken aan onze samenwerking.
En plots valt de druk van de afgelopen
weken van mijn schouders. Of Anke en
Oro er iets mee te maken hebben? Wie
weet?

Equiboost, afkomstig van het Latijnse woord equus (paard) en het
woord equilibrium (evenwicht)
staat voor het coachen van mensen met behulp van paarden.
Het gedachtegoed erachter is dat
paarden in een kudde leven en
instinctief een leider herkennen.
Paarden volgen hun leider als
ze leiderschapskwaliteiten zoals
vertrouwen, respect, eerlijkheid
en veiligheid aanvoelen. Als je uit
balans bent of je onzeker voelt, zal
het paard je niet volgen tijdens de
oefeningen. Je oefent steeds met 1
paard terwijl de rest van de groep
vrij rond je beweegt. Het paard
waarmee je werkt, staat voor wat
er binnenin jou speelt. De andere
paarden geven weer wat er in jouw
omgeving speelt. Hierdoor worden
oorzaak en verband veel sneller
geduid.
Gemiddeld duurt het 2 à 3 coaching sessies om een probleem op
te lossen, een verandering te creëren of een competentie te boosten.
Een gemiddelde sessie duurt 1,5
uur en kost 125 euro.
Meer info:
www.equiboost.com

