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die mijn ziel door en door kent. 
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I N L E I D I N G 

Het verlangen om bij paarden te zijn kan op elke leeftijd de kop opsteken. Deze bezielde we
zens galopperen door oeroude mythen, geliefde kinderverhalen, wensen, dromen en tekeningen. 
Bij veel mensen trekt dat verlangen zich in de loop der jaren terug in een verborgen hoekje van 
het hart, waar het klaar ligt om plotseling weer op te duiken wanneer een film, een foto, of schil
derij emoties oproept die te complex zijn om uit te spreken, en te belangrijk om terzijde te schui
ven. Zij die het geluk kennen een paard te bezitten, lijken een beter begrip te hebben van deze 
hunkering, deze mysterieuze belofte van een 'oude' vrijheid en een nog ouder weten. Toch is 
een merrie of hengst in levende lijve vaak een groter raadsel dan een schilderij ervan. Aanhou
dend stellen paarden de menselijke ziel stille vragen waarvan de antwoorden net buiten het be
reik van het verstand liggen. 

Deze dieren spiegelen de schoonheid, de macht en de edelmoedigheid van onze geest, die 
ongrijpbare Aanwezigheid die zo makkelijk verloren gaat in de waanzinnige hectiek en de ver
splintering van het moderne leven. Zij helpen ons ook die te hervinden. Nu paarden niet langer 
gedwongen worden onze akkers te bewerken en ons ten strijde te dragen, zijn ze vrij om iets an
ders te doen, iets wat allicht belangrijker is, namelijk ons te 'bewerken'. Bij deze reis kan de 
held niet langer hoog te paard zitten, maar moet hij er vanaf stappen, het harnas afleggen en zich 
door deze krachtige maar gevoelige wezens laten leiden naar een fysiek, emotioneel, mentaal en 
spiritueel evenwichtiger leven. Het kaartspel en de begeleidende teksten zijn lessen die paarden 
ons kunnen leren. 

Sinds de publicatie van mijn eerste boek in 2001 hebben duizenden lezers me verteld dat De 
Tao van Equus en Ruiter tussen twee werelden hen geholpen hebben de gevoelens en inzichten 
die paarden oproepen helderder en bewuster te duiden. Woorden alleen kunnen echter nooit he
lemaal recht doen aan de ervaringen die mensen hebben met deze dieren. De afgelopen tien jaar 
heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijsheid die levende paarden, maar ook mythische 
paardenvoorstellingen, de mens te bieden hebben. Een deel van het archetypische materiaal in 
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dit kaartspel heb ik voor het eerst gepresenteerd in juni 2004 tijdens de International Transper-
sonal Conference Mythic Imagination and Modern Society: The re-enchantment of the World. 
Aan het eind daarvan ontstond een levendige discussie waarin niet-ruiters bekenden zich op 
mysterieuze wijze tot paarden aangetrokken te voelen. Robin Larsen, medeauteur van A Fire in 
the Mind: the Life ofJoseph Campbell, gaf mij een pentekening die zij had gemaakt tijdens mijn 
toespraak, zozeer was zij geïnspireerd geraakt door het onderwerp. Het was een voorstelling van 
een vrouwenhoofd, omringd door paarden die uit haar hoofd kwamen. De tekening was duide
lijk met het grootste gemak gemaakt, met vloeiende lijnen. 

Het komt vaker voor dat deelnemers aan de paardenseminars waarbij we met levende paar
den werken, spontaan tekeningen en schilderingen van en gedichten en verhalen over paarden 
maken. Speciaal voor die keren dat de kudde mij niet kan vergezellen, heb ik verhalen en kunst
werken verzameld. Het blijkt dat mensen zelfs bij die lezingen diep transformerende ervaringen 
hebben. Op deze manier is het ook voor mensen die niet kunnen rijden of geen paard bezitten 
mogelijk om de sterke archetypische en creatieve gevoelens die deze dieren oproepen te erva
ren en te onderzoeken. De prenten van Kim McElroy behoren tot de afbeeldingen die de sterk
ste reacties uitlokken. Kim heeft sinds 1987 talrijke onderscheidingen ontvangen voor haar 
paardenkunst. Toch koestert zijzelf als mooiste blijk van waardering de emotionele reacties op 
haar werk van personen die misschien wel nooit een kunstwerk van haar zullen kopen en ook 
geen paard bezitten dat zij zou kunnen schilderen. Dagelijks ontvangt zij e-mails en brieven 
waarin mensen schrijven over de diepe impact die de beeldende kracht van haar oeuvre op hun 
leven heeft. Velen verzamelen haar populaire serie ansichtkaarten van paarden, uitgebracht door 
Leanin' Tree. Haar website www.spiritofhorse.com trekt dagelijks meer dan duizend bezoekers. 
Deze personen brengen uren door op haar site en velen surfen er dagelijks heen voor troost en 
inspiratie. De impact van Kims werk bracht haar ertoe over haar bezieling en haar belevenissen 
te schrijven. In 1999 publiceerde ze een vierenzestig pagina's tellend boek, From Heart to Art. 
Tussen 2001 en 2003 gaf zij een kwartaalblad uit met de naam Heart Connections Journal. Dit 
poëtische, visueel aantrekkelijke tijdschrift ging in op de vraag hoe een mysterieuze opeenvol
ging van gebeurtenissen iemand in aanraking kan brengen met haar werk en op de emoties die 
haar kunst in mensen teweegbrengt. Dankzij haar meesterlijke beheersing van het pastelpotlood 
en het grote talent waarmee ze schrijft over haar artistieke inzichten, kan Kim ons een tijdloze 
blik in de ziel van het paard gunnen. Hoewel realistisch van aard, is Kims werk vaak mystiek. 
Op de een of andere manier weet ze de essentie van het dier weer te geven samen met de kracht 
en schoonheid van diens fysieke verschijning. Dat is de reden waarom ik haar stijl dikwijls be
schrijf als 'archetypisch realisme'. Verrassend genoeg was Kim zichzelf in eerste instantie niet 
bewust van de mythische en historische betekenissen van sommige van haar inspiraties. Zo 
begon zij bijvoorbeeld op een zeker moment paarden in zee te schilderen of gevleugelde paar
den. Niet omdat ze concepten vertegenwoordigden die zij had onderzocht, maar omdat de beel
den tot haar kwamen vanuit een serie belevenissen die diepere, tijdloze thema's uitdrukten. 

http://www.spiritofhorse.com
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E E N B E T E K E N I S V O L L E S A M E N L O O P V A N O M S T A N D I G H E D E N 

In 2003 had ik op een tournee in het westen van Canada en het noorden van de staat Washing
ton het genoegen dat Kim bij een aantal van mijn lezingen haar kunstwerken liet zien. Tijdens 
een signeersessie in de East West Bookshop in Seattle, vroeg de evenementencoördinator Crys-
tal Wendekier aan Kim of zij er wel eens over had gedacht een set paardenwijsheidskaarten te 
maken. Toen Kim vervolgens met mij de mogelijkheden tot samenwerking in een dergelijk pro
ject besprak, stond dat idee mij natuurlijk bijzonder aan. In de loop der jaren heb ik bij veel van 
de deelnemers aan mijn workshops een belangstelling voor tarot en dierenmedicijnkaarten op
gemerkt. Ik zag bijvoorbeeld mensen tijdens de lunchpauze kaarten voor elkaar leggen. Soms 
bracht deze creatieve wijze van werken met archetypische thema's daarbij een helder inzicht in 
de activiteiten van die dag. Anderen bespraken lange tijd na afloop van de workshop via e-mail 
hun lievelingskaarten. Hoewel ik het gebruik van dit suggestieve hulpmiddel nooit openlijk heb 
aangemoedigd, was het eigenaardige verband tussen paarden en waarzeggerskaarten mij niet 
vreemd. Een tiental jaren eerder, kort na aanschaf van mijn paard Tabula Rasa, had ik met de 
hulp van een paar van mijn dierbaarste paardenvrienden een aantal sets kaarten verzameld. Ik 
maakte af en toe gebruik van dit symbolische hulpmiddel om de emoties, inspiraties en trai
ningsuitdagingen die we tegenkwamen in de manegebak beter te leren begrijpen. Maar we ge
bruikten de kaarten niet om de toekomst te voorspellen. Je moet het eerder zo zien dat de kaar
ten de mogelijkheid boden om de diepere betekenis van onze ervaringen te begrijpen en om een 
frisse aanpak te verzinnen voor bepaalde uitdagingen. Door een enkele kaart te trekken werden 
we bijvoorbeeld aangespoord om met onze paarden iets nieuws te proberen. Als je rechtlijnig 
en methodisch te werk gaat kom je daar niet op. Het schudden en uitleggen van de kaarten in 
verschillende geometrische patronen bracht intrigerende onderlinge verbanden tussen kwesties 
naar voren die we anders nooit hadden gezien. We konden het resultaat eigenlijk nooit logisch 
verklaren, maar in de praktijk werkte het. Wanneer een uit de kaarten verkregen inzicht inder
daad leidde tot een vernieuwing die goed werkte, maakte het de paarden ook niets uit hoe we 
daaraan gekomen waren; zij genoten intens van de 'flow' van de sterkere verbintenis. 

Hier leek het fenomeen synchroniciteit in het spel te zijn, een term die door de Zwitserse psy
chiater Carl Jung bedacht is voor 'een reeks van betekenisvolle toevalligheden'. Hij was er in 
de loop der tijd achtergekomen dat het moderne idee van bewustzijn als iets dat in iemands her
sens gevangen zit, bij lange na geen recht doet aan de rijkdom van de menselijke belevenis. In 
1952 introduceerde Jung in zijn artikel Synchronicity - An Acausal Connecting Principle het 
idee dat de diepere lagen van bewustzijn een gemeenschappelijk element hebben. Zoals een en
kele waterplant, geworteld in de bodem van een vijver, twee bloemen kan hebben aan het wa
teroppervlak, zo zagen Jung en zijn medewerkers soms twee schijnbaar losstaande gebeurtenis
sen met hetzelfde thema gelijktijdig ontstaan. De ene keer leidden deze synchroniciteiten tot in
zichten waar het logische verstand zelf niet op zou zijn gekomen. De andere keer leken die 
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vreemde gebeurtenissen weinig meer te zijn dan een plaagstootje dat de universele Geest in een 
jolige bui uitdeelde aan een individu, gewoon om hem of haar eraan te herinneren dat de wer
kelijkheid vaak interessanter is dan oppervlakkige logica kan verzinnen. 

Met toevalligheden van de laatste soort had de Franse schrijver Emile Deschamps een paar 
keer achter elkaar te maken gedurende een periode van bijna dertig jaar. Het begon allemaal in 
1805 toen een vreemdeling, genaamd mijnheer De Fortgibu, de schrijver op plumpudding trak
teerde. Tien jaar later zag de kunstenaar in Parijs dezelfde soort pudding op een menukaart 
staan, en besloot deze te bestellen. De ober vertelde hem echter dat het laatste stukje al aan een 
andere klant was geserveerd - die klant bleek stomtoevallig diezelfde De Fortgibu te zijn. In 
1832 zag Deschamps bij een etentje met vrienden opnieuw plumpudding op het menu staan. Hij 
vertelde de oorspronkelijke toevalligheid aan een paar vrienden, erop zinspelend dat de situatie 
pas echt volmaakt zou zijn als De Fortigibu er nu ook bij zou zijn. Laat nu op dat moment de 
inmiddels seniele De Fortgibu het restaurant binnenwandelen! 

Het is deels synchroniciteit waardoor Kim en ik op het idee kwamen om het idee van paar-
denwijsheidskaarten uit te werken. De ochtend na ons optreden bij East West reden we naar 
Olympia voor een andere bijeenkomst, toen Kim vroeg of we nog genoeg tijd hadden om nog 
een keer naar de boekwinkel te gaan. Ze wilde daar een kaartspel halen dat Crystal van East 
West had aangeraden als een voorbeeld van wijsheidskaarten, die niet verwant zijn aan de klas
sieke tarot. Het ging om The Faeries' Oracle met kunstwerken van Brian Froud en teksten van 
Jessica Macbeth. Kim kende het werk van de kunstenaar. Om precies te zijn, een jaar eerder was 
ze sterk geïnspireerd geraakt door Frouds boek Faeries. Kim vertelde me dat hij lezers aan
spoorde hun eigen interpretaties te vormen naar aanleiding van zijn feeën: Tk wist instinctief 
dat de paarden die ik in mijn kunst weergeef, ook de kracht hebben om boodschappen door te 
geven. Ik zag voor me dat op een dag mijn werk zou worden gebruikt als hulpmiddel voor per
soonlijke reflectie en inzicht. Maar op welke manier ik deze droom waar zou maken, wist ik nog 
niet.' 

Terwijl Kim de snelweg opdraaide, opende ik het pakje en zag dat er vijfenzestig kaarten in 
het spel zaten. 'Okay Kim ' , zei ik grappend, 'laten we eens zien wat The Faeries'Oracle te mel
den heeft over deze samenwerking.' Ik legde haar uit dat het getal vierenvijftig als een vreemde 
rode draad door mijn jarenlange werk met paarden liep, zonder dat de reden hierachter mij ooit 
volledig duidelijk was geworden. Ik trok kaart vierenvijftig uit het spel, zocht de betekenis op 
in de bijbehorende gids en we belandden bijna in de berm. 

De naam van de kaart 'Epona's wilde dochter', had niet betekenisvoller kunnen zijn. Mijn 
bedrijf, officieel opgericht in 1997, heet Epona Equestrian Services, naar de Keltische paarden-
godin Epona, een archetype van vruchtbaarheid en transformatie. Dit collectief van leraren, 
raadgevers, kunstenaars, levenscoaches en rij-instructeurs was in de loop der jaren internatio
naal aangevuld met erkende instructeurs die in zes continenten de helende kracht van paard
mens-relaties bestudeerden. De Epona Approach™ onderscheidde zich van andere program-
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ma's voor geestelijke gezondheid en menselijke ontwikkeling waarbij paarden ingezet worden, 
door de unieke wijze waarop mensen levensvaardigheden kunnen opdoen, en de innovatieve 
training van paarden die lichaam, geest en ziel van zowel mensen als dieren in beweging zetten. 

Niet in staat het paardeninstinct voor authenticiteit te verdoezelen of te ontkennen, doorston
den leerlingen die ons rigoureuze éénjarige trainingsprogramma volgden vaak hun hoogstper
soonlijke duistere nacht van de ziel, waarin ze moesten leren omgaan met de onderdrukte, lange 
tijd verworpen kwaliteiten die de paarden hun voorspiegelden. Dankzij dit proces veranderde 
ten slotte wat men als zwakheid zag in kracht. Erkende Epona-instructeurs konden andere men
sen bijstaan in de worsteling met hun eigen kwetsbaarheden op weg naar grotere creativiteit, 
emotionele fitheid en zelfvertrouwen. Wanneer we klanten en leerlingen hielpen door hun psy
che te navigeren, gebruikten we vaak het archetype van Cheiron de centaur, de gewonde heler 
(kaart 34) als inspiratiebron om vertrouwen te hebben in het proces, om te helpen het 'geschenk 
van de wond' te ontdekken. We leerden mensen de 'heilige ruimte van de mogelijkheid open te 
houden' voor elkaar (kaart 21). Deze dynamische, volledig bewust beoefende vorm van geduld, 
zorgde ervoor dat mensen zich ondersteund voelden bij hun reis door duisternis en onzekerheid, 
naar het 'goud in de schaduw' (kaart 29). 

Ik was dan ook met stomheid geslagen toen ik Kim de tekst voorlas die bij Froud en Mac-
beths voorstelling van Epona's wilde dochter hoorde. Zij hadden haar gekarakteriseerd als Dor-
cha, 'Dame van het Paard en de Maan', een lichtgevende, gevleugelde vrouw met glinsterende 
paardenhoeven: Tn het bleekste moment van de nacht, komt Dorcha te voorschijn, met haar 
kroon van feeënsterren. Ze knielt neer op de oeroude uil, drager van de verborgen wijsheid van 
de nacht. Met haar heldere onbewogen blik gericht op het verleden, houdt ze ons vast.' Zij neemt 
ons mee 'door de duistere, verborgen kant van onszelf naar heling en vervulling', en helpt ons 
te ontdekken dat 'die duisternis ons nooit meer zal kunnen beangstigen, of die nu van onszelf 
is, of van anderen. Maar zolang deze reis niet volbracht is, bevinden wij ons in een staat van 
kwetsbaarheid ... Door haar lessen veranderen onze innerlijke conflicten en worstelingen in 
onze grootste krachten.' 

P A A R D E N W I J S H E I D 

Uitgerekend dit onderwerp werd een terugkerend thema in het kaartspel van De weg van het 
paard. In tegenstelling tot mensen kunnen paarden prima in het donker zien en zijn zij vaak na 
zonsondergang actief, vooral op maanverlichte nachten. Ook onthouden zij zich ervan zoge
naamd duistere of negatieve gevoelens te onderdrukken. Prooidieren als zij zijn, beschouwen zij 
alle mogelijke emotie als informatie. Of een kuddegenoot nu bang is of speels, boos of onstui
mig, terneergeslagen of vredig aan het rusten, alle informatie is belangrijk. Zogenaamd negatie
ve emoties hebben vaak extra lading omdat zij een snelle respons vergen om overleving zeker 
te stellen. Paarden die lekker in hun vel zitten, worden op den duur, net als goed aangepaste 
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mensen, experts in wat Karla McLaren 'emotionele soepelheid' noemt. Dat is de vaardigheid om 
de boodschap van een emotie op te vangen, het gedrag, de relatie of de omgeving in overeen
stemming daarmee aan te passen, en vervolgens dat gevoel te laten gaan en tot evenwicht terug 
te keren. Als mensen verstrikt raken in een vicieuze cirkel van het onderdrukken en vervolgens 
op ongepaste wijze uiten van ongewenste of sociaal onacceptabele gevoelens, weten paarden dat 
onmiddellijk en herkennen zij het ware gevoel achter de fapade. En zij reageren hier adequaat 
op. Dat maakt het ook zo moeilijk om angst, boosheid of verdriet in hun aanwezigheid te ver
bloemen. 

Dit schijnbaar mysterieuze aspect van paardengedrag vertoont parallellen met de resultaten 
van recent onderzoek op het gebied van de fysiologie van emotionele opwinding (zie kaart 9). 
Wetenschappers hebben aangetoond dat het proberen om emoties te verbergen niet alleen de 
bloeddruk van de persoon zelf opdrijft, maar ook invloed heeft op de mensen om die persoon 
heen. Paarden zijn als prooidier heel fijn afgestemd op het opmerken van en reageren op derge
lijke veranderingen. Het goede nieuws is dat ook positieve emoties besmettelijk zijn. Iemand die 
echt plezier of vrede ervaart in situaties die andere mensen de stuipen op het lijf jagen, kan een 
kalmerend effect hebben. Mensen beginnen dit net te ontdekken, onze vierbenige vrienden heb
ben emotie altijd al als een non-verbale taal gebruikt. Zij voelen op afstand verandering van hou
ding, de eventuele staat van opwinding, de focus en intentie van zowel hun kuddegenoten als 
van roofdieren; een gave die zij als vanzelf overdragen op de mensen in hun leven. Wanneer je 
hebt geleerd om als een paard emoties aan te voelen en te verwerken, zullen de mensen denken 
dat jij over telepathische vermogens beschikt. Dit is ongetwijfeld de reden waarom in paarden-
mythes aan paarden dikwijls het vermogen wordt toegeschreven hun berijders te laten reizen 
tussen deze wereld en het bovenaardse. Toch is invoelend en intuïtief bewustzijn voor paarden 
niet bovennatuurlijk. Het bestaan van paarden beweegt vloeiend door verschillende staten van 
bewustzijn die door mensen beschouwd worden als transcendent, maar waarbij paarden gegrond 
en volledige aanwezig blijven. De ultieme truc zogezegd, om het niet-alledaagse bewustzijn in 
de praktijk te brengen. 

Paarden helpen overgeciviliseerde mensen zich opnieuw aan te sluiten bij de wijsheid en de 
ritmes van de natuur. Ook al leven tamme paardachtigen in stallen en kleine weides, zij behou
den de denk- en gedragspatronen van hun nomadische voorouders. Het op hun eigen termen om
gaan met deze dieren stimuleert een souplesse van menselijk denken, emotie en gedrag, die 
moeilijk samengaat met het sedentaire leven van de eenentwintigste eeuw. Paarden staan daar
naast ook voor de sterke kanten van wat vaak 'vrouwelijke waarden' genoemd worden: samen
werking boven competitie, relatie boven territorium, ontvankelijkheid boven strategie, emotie 
en intuïtie boven logica, proces boven doel. En voor de creatieve benadering van het leven die 
van deze kwaliteiten het gevolg is. 

Over de hele wereld wordt in mythen de beoefening van de paardrijkunst beschreven met be
hulp van een goddelijk geïnspireerde beeldspraak. Die associaties wijzen op een waarheid die 
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elke ruiter voor zichzelf kan ervaren: zelfs sterfelijke paarden zijn in staat ons naar de verbor
gen rijken te voeren van emotionele, intuïtieve en creatieve levenskracht. Wanneer we met res
pect op hun rug gaan zitten, naast ze wandelen of stilletjes bij hen zitten, verbreken deze dieren 
de hypnotiserende effecten van de menselijke conditionering. Paarden geven mensen bijzonder 
doeltreffend toegang tot vormen van genezing, van waarneming en verbintenis die zij van tevo
ren niet voor mogelijk hadden gehouden. 

Ook het bezig zijn met spiritueel en emotioneel beladen beelden van paarden kan een diep
gaand effect hebben. A l bijna twintig jaar is Kim bezig de transformationele dimensie van de 
band tussen paard en mens te verkennen. Tk geloof dat paarden veel meer zijn dan prachtige 
aardse wezens', schrijft ze, ' ik portretteer ze zoals ik ze intuïtief altijd al waargenomen heb: als 
bewuste wezens met grote wijsheid en spirituele kracht. Mijn kunst is realistisch genoeg om de 
kijker een gevoel te geven van de tastbare aanwezigheid van het paard, maar voorbij dat plaat
je bevindt zich de ziel, die de kijker ook kan voelen, ook al is zij zich niet altijd bewust van dit 
vermogen.' 

'Het merendeel van mijn kunstzinnige paarden bestaat in een andere werkelijkheid. Een 
plaats die ik voor ogen heb, waar de zielen van de paarden in alle vrijheid en grandeur bestaan. 
Op deze plaats kunnen paarden vrijelijk met ons communiceren, hoewel hun boodschappen nog 
wel eens om een persoonlijke uitleg vragen. Mijn kunst transporteert de kijker daarheen, om van 
deze paardenzielen te leren, alsof wij daar lijfelijk aanwezig zijn. Hier zijn ze vrij van de ele
menten die ze op aarde begrenzen, zodat ze toegankelijker zijn voor de persoon die hun beelte
nis nodig heeft als metafoor, of als geheugensteuntje voor iets dat alleen zij kunnen vertolken. 
Net zoals paarden in het dagelijkse leven ons verder kunnen dragen dan we zelf zouden kunnen 
lopen, dragen de zielen van paarden ons op onze innerlijke reizen over paden die het paard goed 
kent, en wij misschien niet. Met mijn kunst wil ik de kijker de mogelijkheid geven om symbo
lische paarden te kiezen voor deze innerlijke reizen.' 

Kim vervolgt: 'Bij de Epona-workshops waar ik aan meedeed, gingen de deelnemers actief 
een band aan met een paard waar ze zich onweerstaanbaar toe aangetrokken voelden. Soms ech
ter, leek het er meer op dat het paard hén koos. Op den duur kwamen de onderliggende beteke
nissen voor die aantrekkingskracht naar boven. Wat mijn kunst betreft heb ik het gevoel dat de 
werken waar mensen zich toe aangetrokken voelen, een boodschap voor ze hebben. En omge
keerd, dat de beelden die mensen wat verontrustend vinden, soms een snaar raken die verband 
houdt met de meer uitdagende aspecten van hun leven of van de meer gecompliceerde emoties 
die zij allicht liever zouden vermijden. Maar hoe het ook zij, uiteindelijk brengt het paard altijd 
een heilzame boodschap.' 
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H O E J E D E K A A R T E N H A N T E E R T 

Paardenwijsheid met haar nadruk op flexibiliteit, oprechtheid en relaties, is meer gericht op het 
heden dan op het verleden of de toekomst. Doordat paarden geen waardeoordeel kennen zoals 
wij mensen, herkennen ze snel de waarheid van een situatie en reageren daar adequaat op zon
der er de labels 'goed' of 'slecht' op te plakken. Ze voelen gevaar, haasten zich naar veiligheid, 
gaan dan weer door met grazen, en genieten weer van het leven. Ze liggen niet de hele nacht 
wakker, piekerend over leeuwen of alsmaar de vraag herkauwend waarom God in hemelsnaam 
toch roofdieren bedacht heeft. 

Al deze overwegingen hielden we in ons achterhoofd bij het ontwerpen van dit kaartspel van
uit paardenperspectief. Elke paardenwijsheidskaart belicht lessen die van belang zijn om tot een 
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel evenwichtiger leven te komen. Maar De weg van het 
paard is niet bedoeld om een parallel te vormen met de tarot, een krachtig kaartspel van mens-
georiënteerde archetypes. Wij bieden daarentegen een serie inzichten en geschenken die men
sen kunnen krijgen door te werken met paarden. 

ERVARINGSARCHETYPES: wat paarden ons leren over balanceren, timing, behendigheid, macht en 
beheersing. 

RELATIEARCHETYPES: wat paarden openbaren over leiderschap, dominantie, grenzen en gemeen
schap. 

CREATIVITEITSARCHETYPES: hoe paarden inspireren tot authenticiteit, voorstellingsvermogen en 
vernieuwing. 

TRANSFORMATIEARCHETYPES: wat we worden door paardenwijsheid in de dagelijkse praktijk te 
brengen. Hier duiken we de mythologie in met voorstellingen als de centaur en de godin met het 
merriehoofd, die de krachten van mens en paard bij elkaar brengen. 

Deze kaarten zijn geschikt voor mensen die niet verwachten ooit een van deze grootse schep
sels te zullen bezitten of berijden. De tekst zoekt ook manieren om deze wijsheid met de hulp 
van levensechte paarden te activeren; paarden die niet dezelfde idealistische opvattingen over de 
twee soorten (mens en paard) hebben als wij. 

Elk essay in dit handboek begint met drie sleutelzinnen en een beknopt overzicht dat aan
geeft hoe Kims afbeelding het globale thema van de kaart oproept. De daaropvolgende beschrij
vingen vatten samen welk geschenk elke kaart verbeeldt en welke uitdaging. Hoewel je mis
schien in de verleiding komt de uitdaging te 'overwinnen' teneinde het geschenk te gaan 'ha
len', zul je merken dat beide vaak tegelijkertijd in je leven actief zijn. De nuances van elk van 
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deze concepten worden in het begeleidende essay verder uitgediept. Paarden bieden geen bon
dig advies over het op orde brengen van je leven, maar zij zijn meer dan bereid een reis met je 
te ondernemen. Ze zullen je daarbij soms ondersteunen, soms dragen over de ruige pieken en 
door diepe dalen gedurende de ontdekkingsreis naar wie je bent. De ene keer zul je de tijd wil
len nemen om het essay tot je door te laten dringen en te noteren hoe de geschenken en uitda
gingen zich in jouw eigen leven manifesteren. De andere keer is een korte blik op sleutelzinnen, 
geschenk en uitdaging voldoende en ga je door met de rest van de dag. 

Er zijn vele manieren om dit kaartspel te gebruiken. Je kunt simpelweg een kaart kiezen, met 
de afbeelding naar beneden of niet. Op de eerste manier komt er een element van toeval of syn
chroniciteit bij kijken. Bij de tweede manier bekijk je elk plaatje en merkje op welk van de beel
den je aanspreekt. Voordatje de uitleg bij een bepaalde afbeelding leest, is het misschien aardig 
om je door het geschilderde te laten inspireren tot je eigen gedicht of dagboeknotitie. Laat de 
kleur van het paard, zijn houding, blik en omgeving direct tot je spreken. De informatie die be
sloten ligt in een bepaalde prent, kan van dag tot dag van accent veranderen en steeds subtiele
re en rijkere schakeringen oproepen, zelfs als je de concepten en sleutelwoorden van het boek 
uitje hoofd hebt geleerd. Dit is wat Kims kunst zo bijzonder maakt. 

Voor de ervaren kaartleggers: je kunt elke legging die je geleerd hebt, toepassen. De enige 
waarschuwing die ik wil meegeven is dat het willen beheersen of voorspellen van de toekomst 
veel meer des mensen dan des paards is; het gebruik van deze kaarten om de toekomst te voor
spellen kan tot verwarring leiden. De gedachten van een paard gaan in de eerste plaats over de 
nuances van wat er op dit moment gebeurt. Het feit dat het paard steeds over een aanzienlijke 
hoeveelheid informatie beschikt, is een direct gevolg van zijn vermogen om tegelijkertijd op di
verse bewustzijnsniveaus actief te zijn. Aardse tijd is voor een paard eerder cyclisch dan lineair: 
het ritme van dag en nacht, de cycli van de maan, de wisselingen van seizoenen. Niettemin kan 
de kudde zich ook aanpassen aan menselijke schema's wanneer er iets begeerlijks in het spel is, 
zoals emmers graan die dagelijks om zeven uur 's ochtends hun opwachting maken. In het wild 
grazen paarden echter naar behoefte, afhankelijk van het weer en het land, bliksemsnel reage
rend op onverwachte gevaren en kansen. Zelfs wanneer het in de nabijheid van mensen met 
strikte tijdschema's leeft, is het gemiddelde paard nog fijn afgesteld op de stemming van het mo
ment, klaar om authentiek te reageren op wat er zich maar aandient. Het kan voor mensen nut
tig zijn om iets te weten van het Griekse begrip Kairos-tijd (kaart 24) en om de grillen en de 
kansen die niet-lineaire, 'heilige' tijd biedt aan te kunnen voelen. 

Rekening houdend met de beleving van tijd door paarden, stellen we de volgende volgorde 
van legging voor, toe te passen op een verscheidenheid aan vragen en situaties. Schud eerst ge
woon de kaarten, coupeer het spel zo je wilt, en leg ze in de volgorde en positie zoals hieronder 
aangegeven voor je neer. 
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3 

5 

K A A R T 1 is de centrale vraag waar de andere kaarten 'omheen' draaien en waarmee ze allemaal 
in verband staan. 

K A A R T 2 is het meest bewuste en in het oog springende van de situatie, voor jou of voor ande
ren. Het kan ook jouw 'standaard modus' zijn, het gedrag waar je gewoontegetrouw het eerst op 
uitkomt wanneer je geconfronteerd wordt met de uitdaging van de centrale vraag. 

K A A R T 3 wijst op wat er aan de horizon van je bewustzijn gloort. Toegang tot de wijsheid van 
deze kaart kan je helpen de centrale vraag in een breder perspectief te zien of om iets te zien 
waarvan je je pas net bewust begint te worden. 

K A A R T 4 duidt op een onbewuste factor, die meer kan vertellen over de stemming van de situa
tie of die een oplossing aanraadt die een bepaalde mate van creativiteit van je vergt. 

K A A R T 5 stelt voor wat er op een diepere laag van bewustzijn gaande is. Dit zou te maken kun
nen hebben met inbreng uit wat in de terminologie van Jung het 'collectieve onderbewustzijn' 
of het 'archetypische rijk' heet. Het kan ook een onderdrukt of onderontwikkeld deel van je 
eigen psyche vertegenwoordigen, mogelijk een blinde vlek, een verborgen talent of iets van je
zelf datje verworpen hebt en momenteel op anderen projecteert (zie kaarten 28 en 29). 
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Of je nu een enkele kaart uitkiest voor een korte interpretatie of een uitgebreidere legging doet, 
soms kom je een kaart tegen waarvan de betekenis niet zonder meer een antwoord is op de vraag 
of die niet goed past bij de rest van de legging. Besteed er dan maar niet te veel tijd aan om dit 
uit te puzzelen. Noteer het en check aan het einde van de dag of na een paar dagen nog eens of 
de betekenis duidelijk is geworden. De betekenis kan zich soms pas in de loop van de tijd open
baren, waarbij de meest verwarrende kaart kan leiden tot een belangrijk inzicht. Kim stelt nog 
een andere mogelijkheid voor: 'Als een van de kaarten in mijn legging niet van toepassing lijkt 
of een aspect is dat ik niet in mijzelf of de situatie terugzie, helpt het wel eens om een nieuwe 
legging te doen op basis van die kaart. Dit geeft me altijd weer diepere inzichten in wat die kaart 
me wilde laten zien.' 

H E T S T E L L E N V A N D E V R A A G 

Het kostte ons meer dan driejaar om De weg van het paard te ontwikkelen. In die tijd maakten 
Kim en ik verschillende testversies van het spel om uit te proberen tijdens workshops op ver
schillende locaties in Noord-Amerika. Het was minstens zo verhelderend om mensen op weg te 
helpen effectieve vragen te stellen als het was om te kijken hoe de uiteenlopende symbolische 
concepten in onderlinge wisselwerking een antwoord vormden. 

Twee typisch menselijke neigingen kwamen hierbij duidelijk naar voren: het verlangen de 
toekomst te kennen en de wens een hogere bron van wijsheid te hebben om dilemma's op te los
sen, een beetje zoals kinderen op hun ouders vertrouwen om hun de gemakkelijkste weg te wij
zen naar een specifiek doel. Maar paardenwijsheid gaat over het ontwikkelen van creativiteit, 
authenticiteit en leiderschap. Wie probeert deze machtige wezens te berijden, tekent automa
tisch voor een cursus moed, zelfbewustzijn en zelfbeheersing. Paarden dagen je uit kritisch te 
kijken naar je werkelijke gevoelens en motieven. Ze vergen van je datje op eigen kracht leider
schap ontwikkelt maar ontvankelijk blijft voor de behoeften van de kudde. Ze vergen van je dat 
je je verstand in evenwicht brengt met je intuïtie en dat je je open blijft stellen voor non-verba
le nuances tijdens de communicatie. Ook verlangen ze van je dat je je vloeiend door paradoxen 
beweegt en datje het principe van een gelijktijdig individueel én collectief bewustzijn huldigt. 
In de ogen van paarden heiligt het doel nooit de middelen. Zij zijn voornamelijk geïnteresseerd 
in de reis, hoe de soms ruige, soms vreedzame landschappen van het leven avonturen brengen 
om tezamen te beleven. Gaandeweg leiden de gedeelde avonturen tot een sterkere onderlinge 
verstandhouding in de kudde. Hun nomadische, niet-territoriale, niet-roofzuchtige bestaan 
draait om relaties. 

Paardenwijsheid zet ons aan tot het nadenken over onze levensvragen. Vergeet niet dat elke 
kaart in dit spel zowel het geschenk als de uitdagingen van een bepaald onderwerp laat zien. Dus 
in plaats van te vragen 'Moet ik mijn baan aanhouden, of terug naar school?' kun je je de vraag 
voorstellen als een kruispunt en voor elke vraag een afzonderlijke legging doen. Vraag bijvoor-
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beeld: 'Welke gaven en uitdagingen zal ik tegenkomen als ik mijn baan aanhoud?', 'Waar moet 
ik op letten in mijn werk?' of 'Waar moet ik me bewust van worden om in mijn huidige baan 
succesvol te zijn?' En stel dan een vergelijkbare vraag over het teruggaan naar school. Elk pad 
zal zijn eigen uitdagingen bieden, andere talenten vereisen, andere innerlijke bronnen aanboren. 
Het is aan jou om te beslissen watje wilt ontdekken. Laat de kaarten niet voor jou beslissen, 
maar laatje door de kaarten inspireren tot het overwegen van de verschillende aspecten van de 
vragen en de mogelijke antwoorden. 

Andere vragen die je zou kunnen stellen over de uitdagingen van het leven zijn bijvoorbeeld: 
Wat heeft mijn paard nodig om zijn/haar volle potentieel te leven? Welke lessen kan ik leren van 
vader, partner, kind, rivaal, collega of paard? Wat is de ware aard van dit conflict? Hoe kan ik 
mijn relatie met mijn partner, kind of zus vernieuwen? Welke krachten zijn er in het spel op 
school, op het werk of op het erf? Welke kwaliteiten moet ik ontwikkelen, of aan welke kwali
teiten moet ik aandacht besteden om succesvol te zijn in het zakenleven? Welk geschenk vind 
ik achter deze uitdaging? Wat heeft mijn paard nodig om gezond en krachtig van lichaam, geest 
en ziel te worden? Welke eigenschappen moet ik ontwikkelen om mijn paard te helpen om ge
zond en fit te worden? Hoe kan ik een sterkere, wederzijds voordelige relatie met mijn paard, 
echtgenoot, leraar, baas of werknemer ontwikkelen? 

Om de kaarten te leren interpreteren is het zinvol en leuk om een meer algemene dagelijkse 
lezing te doen, met een vraag als: 'Wat is het thema van de dag?' of 'Waar zou ik vandaag op 
moeten letten?' of simpelweg 'Wat is er aan de hand?' Merk op hoe in de loop van het volgen
de etmaal de verschillende thema's die door deze legging naar voren kwamen, zich blootgeven, 
waar ze je aandacht op vestigen, wat ze te vertellen hebben over de golfbewegingen van leven 
en relaties. Elke kaart stelt een ervaringsarchetype voor dat in ieders leven op een zeker moment 
actief is naast het onaangeboorde potentieel dat we allemaal hebben. Door met de kaarten te 
werken kunnen we ons bewust worden van die onvermoede krachten; dat kan ons helpen om de 
uitdagingen van deze krachten aan te nemen, ons gesteund te voelen bij dat avontuur, en het ge
schenk dat zij meebrengen verder te ontwikkelen. Wanneer we leren de ritmes van het leven te 
voelen vanuit het meer vloeiende, niet-roofzuchtige perspectief van het paard, stappen we uit de 
onevenwichtige kaders van de moderne mens en sluiten we ons weer aan bij de natuur, bij het 
ware zelf en de wijsheid van de archetypen. 

'Het is ook aardig om de kaarten voor de paarden uit te leggen en te kijken welke kaarten ze 
eruit pikken', aldus Kim, 'dat was voor mij bijzonder verhelderend voor het omgaan met de 
kwesties die mijn paard zelf aangaan.' Andere ruiters die het spel getest hebben, gaven aan dat 
het leggen van kaarten vóór een training of een rijsessie de relatie met hun rijdier gevoeliger 
maakte. Wanneer ze hun aantekeningen achteraf nog eens nalazen, ontdekten deze mensen tot 
hun verrassing hoe relevant de concepten eigenlijk wel waren. Kim benadrukt: 'We merkten dat 
de kaarten ongelofelijk accuraat waren wat betreft het duiden van emoties en ons enorm hielpen 
nieuwe manieren te bedenken om met blokkades en uitdagingen om te gaan.' Als wij de wijs-
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heid van het paard leren kennen, groeit ons zelfvertrouwen en kunnen we ontcijferen wat men
sen zo makkelijk van de hand wijzen als irrationeel en moeizaam. Het geeft ons een ongekend 
en hoogstpersoonlijk kijkje in de diepere betekenis van onze ervaringen. 

L E V E N E N D R O M E N V O O R B I J H E T K A A R T S P E L 

Het tot veertig kaarten terugbrengen van de De weg van het paard was de zwaarste taak van de 
hele onderneming. Kim heeft meer dan driehonderd schilderijen gemaakt van paarden van alle 
kleuren en rassen. Daartussen te moeten kiezen was een hoofdbrekende taak. Bovendien heeft 
Kim speciaal voor dit spel zes prenten ontworpen ter verheldering van thema's die onze eigen 
kuddes graag onder de aandacht van een breder publiek wilden brengen. Evengoed bleven onze 
viervoetige leraren geestdriftig met ons communiceren terwijl Kim en ik de deadline steeds 
dichter naderden. Ze boden ons bij elkaar meer verhalen en lessen aan dan we in een encyclo
pedie van paardenwijsheid zouden kunnen opnemen, laat staan in een gids die je in je hand kunt 
houden. Zodoende nodigen wij je uit dit spel te gebruiken als het begin van je eigen route over 
de weg van het paard. Berijd, dans met, of zit aan de voeten van een levend paard. Vlieg naar 
het bovenaardse op een droompaard. Maar zorg ervoor dat je aantekeningen maakt, poëzie 
schrijft, schildert en plakboeken vult met foto's, knipsels uit bladen en internetplaatjes. Maak je 
eigen kaarten en verzamel andere kaartspellen. De paarden roepen ons. Nu we eindelijk bereid 
zijn te luisteren, hebben ze eindeloze wijsheid voor ons in petto. 
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D R O O M V E L D 

Verborgen vitaliteit en voorstellingsvermogen 
Hartenwens 

Vernieuwing die de goede zorg voor jezelf ondersteunt 

Een schitterend diepdonkerbruin paard rent vrij door lavendelvelden. 

H E T G E S C H E N K 

Het maakt niet uit hoever je je van de verlangens van je ziel verwijderd voelt. Het maakt niet uit 
datje rusteloze geest zich gedomineerd en opgejaagd voelt door de eisen van de maatschappij. 
Dit plaatje herinnert jou eraan dat dat donkere paard dat door je dromen holt, niet zozeer weg
rent voor verantwoordelijkheid, als wel naar de vervulling van je diepste wens toe galoppeert. 

D E U I T D A G I N G 

De verleiding om dit paard en alles waar hij voor staat in te tomen, is voorbarig. Gooi hem los, 
laat hem spelen, kijk hoe hij zichzelf op zijn eigen manier uitdrukt en hij zal je naar een meer 
spirituele verhouding tot macht, intuïtie, instinct en creativiteit leiden. 
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D E R E I S 

Als wensen paarden waren, zou een pasgeboren veulen dat nog worstelt om te gaan staan niet 
het zware werk kunnen volbrengen om iets nieuws vorm te geven. In deze levenskrachtige in
nerlijke wereld word je uitgenodigd om zonder enig oordeel wild te dromen en je diepste ver
langens een eigen leven te laten leiden. Creatieve scherpzinnigheid komt later wel. Je voorstel
lingsvermogen moet groeien voordat het het gewicht van de praktijk kan dragen. 

Goed voor jezelf zorgen is hierbij het devies. Veel van de door opvoeding, maatschappij en 
ouders opgelegde regels zijn erop gericht mensen in werkpaarden te veranderen. Weersta die 
drang om jezelf de grond in te boren. De tijd nemen om te rusten, goed te eten, van het leven te 
genieten, geeft voeding aan creativiteit. Het geeft je de ruimte om van gerichtheid op overleving 
over te schakelen op gerichtheid op bloei. Wanneer je de inspiratie voelt van geheime paarden 
die door je dromen ijlen, volg ze dan. Voel hoe ze hun benen strekken wanneer ze steigeren, bok
ken en galopperen door velden van pure kracht. De tijd om deze energie te beteugelen komt nog 
wel. Een paard waarvan de geest gekoesterd is in plaats van gebroken, wordt de sterkste troef 
voor wie zijn eigen weg zoekt. 

Letterlijk vertegenwoordigt Droomveld je hartenwens om met paarden te zijn. Ze te berijden, 
uiteraard, maar nog belangrijker, door ze geïnspireerd te worden. Dit doe je door tijd te beste
den aan het onderzoeken van de paradoxen van macht en kwetsbaarheid, van passie en zacht
moedigheid en van vrijheid en partnerschap, waar deze prachtige dieren voor staan. 

Als je nooit een paard gehad hebt, kan deze behoefte heel goed het startsein zijn voor het op
nieuw ontwaken van een kinderwens. Ga ervoor! Als je een ervaren ruiter bent, kan het zijn dat 
je smacht naar het soort omgang dat je ooit naar de stal trok, die magische connectie tussen 
mens en paard die maar al te vaak in de knel komt door zakelijke bezigheden als training, com
petitie en het harde werken om een goede reputatie op te bouwen. 

Laat het paard meer worden dan een nuttig artikel, een lastdier, of een vehikel voor zelfver
heerlijking. Laat het een leraar worden wiens meest wijze lessen de traditionele begrippen van 
vrijheid en macht ter discussie stellen. Als levende symbolen van niet-roofdierachtige macht en 
van vrijheid door verbondenheid kunnen paarden respectvolle en ontvankelijke ruiters helpen op 
een dieper niveau in verbinding te komen met de natuur, met historische en intuïtieve wijsheid, 
met een meer authentieke en creatieve benadering van het leven. 

Vrij zijn in deze zin betekent niet dat je een 'eenzame wolf' wordt, een verschoppeling of 
een rauwe individualist. Het betekent niet dat je alles wat je geleerd hebt overboord zet en je 
paard over je heen laat lopen. Het beeld van het onbeteugelde paard dat door velden van zoet 
geurende lavendel galoppeert, is een bijzondere uitdaging om een wederzijds inspirerende rela
tie aan te gaan met deze dieren, om tijd met ze door te brengen zonder de druk en buiten de gren
zen van de conventionele rijbak. Om te spelen, te dromen, te luisteren, te dansen, om een har-
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monieuzere manier van bewegen te ontwikkelen samen met een diersoort die het menselijk 
voorstellingsvermogen al millennia lang boeit. 

In dit droomveld zul je een glimp opvangen van een nieuwe bestaanswijze die je op een dag 
allicht net dat beetje meer zal geven op het wedstrijdterrein. Die tot een geheel nieuwe trainings
methode kan leiden of je eenvoudigweg kan laten genieten van het volle vermogen van een in
nige, wederzijds versterkende relatie met de paarden in je leven. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

8 Woestijn van inspiratie 
9 De taal van de adem 
13 Waar gedachten tot de hemel reiken 
17 Depressie 

De wijsheid van het 'niet doen' 
Luisteren naar je hart 
Leren zorgwekkende gedachten te verstrooien 
Werkpaardmentaliteit 
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G E L O V E N 

Vertrouwen in het onbekende en nog ongevormde 
Geloof en visie 

Het authentieke zelf 

Een transparant grijs paard voelt het ijle licht van de Geest 
door elk van zijn bewegingen schijnen. 

H E T G E S C H E N K 

Noem het ziel, geest of authentiek zelf: dat deel van jou dat toegang heeft tot verfrissende ziens
wijzen en een verfrissende manier van zijn; dat kan ook belangrijke hulpbronnen aanboren. 

D E U I T D A G I N G 

De meest creatieve aspecten van bewustzijn zijn vaak het moeilijkst te definiëren en vast te stel
len. Wanneer je probeert een solide, voorspelbare identiteit te vormen, verlies je het contact met 
de vitale aanwezigheid van je werkelijke zelf. 
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D E R E I S 

Michelangelo's klassieke standbeeld David is een adembenemend driedimensionaal portret van 
een man, maar het kan nooit beter worden dan het nu is. Het kan slijten door tijd, en minder 
worden dan het op zijn hoogtepunt was. Maar zelfs een groter kunstenaar dan Michelangelo zou 
er niet de kwaliteiten van een vrouw, een leeuw of een ster aan toe kunnen voegen zonder het 
origineel te verminken. 

Zo gaat het ook als we in de val lopen van het ons enkel en alleen identificeren met beelden 
van wie we zijn. Vanaf dag één worden we aangemoedigd de schone kunst van het ego-opbou
wen te beoefenen. We leren behendig de delen weg te hakken die we niet willen zijn, en het 
beeldhouwwerk van onze identiteit fraai te polijsten. Ouders, leraren en leeftijdgenoten zijn de 
eerste critici die we ontmoeten; op den duur internaliseren wij hun esthetische regels en probe
ren aan hun verwachtingen te voldoen. 

Maar dat is nu juist het probleem: wat wij vastleggen, dreigt onze geest te verstenen. Elk 
masker of idool waar wij ons aan vastklampen, wordt een zaak die we moeten verdedigen. Als 
het beeld van het ego bijna af is, wordt het onmogelijk om veranderingen aan te brengen zon
der het gehele meesterwerk aan te tasten. En dat geldt voor alle beelden die we gebruiken om 
iets te definiëren en uiteindelijk in op te sluiten; die van onze ouders, echtgenoten, kinderen, 
vrienden en paarden. 

Op de een of andere manier vergeten we in de loop der tijd dat we niet de beelden zijn die 
we creëren, maar de beeldhouwers. Alle kunstenaars laten iets van zichzelf doorschemeren in 
hun werk, maar geen enkel kunstwerk, nee zelfs geen enkel medium kan ooit de totaliteit van 
een levend wezen opsommen, die glinsterende verzameling van gedachten, gevoelens, ervarin
gen, perspectieven, wensen en dromen. Onder dat alles bevindt zich een nog ongrijpbaarder iets: 
het pure, ondefinieerbare licht van bewustzijn. Bewustzijn drukt zich uit in tijd en plaats. Maar 
net zoals een kunstenaar niet is wat hij maakt, of de techniek waarmee hij het maakt of het ma
teriaal dat hij gebruikt om het te maken, kan het authentieke zelf niet worden ingelijst en aan 
een wand worden gehangen zodat de hele wereld het kan zien. 

In zijn boek Een nieuwe aarde beschrijft Eckhart Tolle de valstrikken van het ego en de pure, 
lucide Aanwezigheid daaronder. 'Spirituele verwezenlijking is het helder beseffen dat wat ik 
waarneem, ervaar, denk of voel, uiteindelijk niet is wie ik ben. Dat ik mijzelf niet kan vinden in 
die dingen die voortdurend voorbijgaan', zo benadrukt hij. Boeddha was waarschijnlijk de eer
ste mens die dit duidelijk inzag en zo werd anata (niet-zelf) een centraal onderdeel van zijn leer. 
En toen Jezus zei: 'Verloochen uzelf', bedoelde hij: doe de illusie van het zelf teniet (en vernie
tig die zodoende). 

Wat overblijft, is het licht van bewustzijn waarin gewaarwordingen, ervaringen, gedachten 
en gevoelens komen en gaan. Dat is Zijn, dat is het diepere, echte Ik. Wanneer ik mijzelf als zo
danig ken, is alles wat er maar in mijn leven gebeurt niet langer van absoluut maar van relatief 
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belang. Ik houd het in ere, maar het verliest zijn absolute ernst, zijn gewichtigheid. Het enige 
dat er uiteindelijk toe doet is dit: 'Kan ik mijn essentiële Zijn, het Ik Ben, steeds in de achter
grond van mijn leven voelen?' 

Dat 'Zijn in de achtergrond' voelt als licht dat door de prisma's van het fysieke leven schiet 
en weerkaatst wordt. Wanneer we ons met deze Aanwezigheid in onszelf en in anderen inlaten, 
ervaren we volgens Tolle het 'simpele maar diepgaande plezier van verbondenheid met Zijn, de 
Bron, God'. 

Misschien is dit de reden waarom het Oude Testament idolen verfoeit. Oppervlakkig beke
ken lijkt de maker van het heelal een jaloerse god. Maar de intrinsieke vergankelijkheid van alles 
wat vorm krijgt, is niet bedoeld als vloek. Het is bedoeld om ons te bevrijden van de neiging ons 
aan statische beelden vast te klampen. Vertrouwen te hebben in onbekende, ongevormde en on
uitgedrukte aspecten van jezelf is toegang krijgen tot een pure stroom energie, macht en poten
tieel. Hoewel onze ego's kunnen proberen dit Zijn, deze Aanwezigheid, in een kraal op te slui
ten, kan het nooit volledig getemd of verklaard worden. Het kan alleen uitgenodigd worden om 
met ons te dansen en uiteindelijk dwars door onze beperkte zelfbeelden heen te walsen. 

Het is een levenslange uitdaging te leren het verschil te zien tussen ons echte zelf en de mas
kers die wij dragen en die wij anderen vragen te dragen, die soms mooie, soms angstaanjagen
de beelden die wij creëren, in eerste instantie om onszelf te begrijpen maar later om anderen te 
definiëren en te voorspellen. Paarden kunnen effectieve leraren zijn bij deze inspanning. Niet al
leen worden ze aangetrokken door authenticiteit, ze kunnen ook mensen helpen van een egoge
richtheid over te schakelen naar de ervaring van pure Aanwezigheid. Een van mijn studenten zat 
eens bij mijn bruine ruin Noche te ontspannen na een bijzonder intensieve sessie. Bijna twee uur 
zat ze daar, volledig in beslag genomen door een veel dieper gaande les van het paard, terwijl 
het eruitzag alsof ze helemaal niks aan het doen waren. 

'Noche kwam het ene moment naar me toe en ging het andere moment weg', vertelde de 
vrouw mij later. Tk begon een patroon op te merken dat mijn innerlijke bewegingen volgde. Ik 
bedoel, ik zat daar gewoon niks te doen, maar hij zocht me op wanneer ik meer ... eh ... in ba
lans was, al komt dat woord niet in de buurt van wat ik voelde. En wanneer ik in mijn hoofd 
weer aan het malen was, zat te piekeren over alles wat mijn vrienden bij de club wel niet zou
den denken, me af zat te vragen of de hele middag niet gewoon een verzinsel was geweest en 
mezelf weer onderuit begon te halen, vond Noche er niks meer aan om bij me te zijn. Na een 
tijdje begon ik te kijken hoe lang ik het eerste gevoel kon vasthouden en Noche bij me kon hou
den zonder een woord te zeggen of maar een pink op te lichten. Het was alsof hij mij aan het 
trainen was om ... ik weet het niet ... misschien een nieuw lied te zingen.' 

Dat lied is het lied van de ziel dat, zoals auteur en filosoof Alan Watts opmerkte 'een staat 
van heelheid kent waarin het denken vrij en makkelijk functioneert zonder het gevoel dat er een 
tweede denker (of ego) overheen gebogen staat te loeren met een knuppel in de hand'. Deze on
grijpbare staat van Zijn beschrijven is als proberen de grenzen van de menselijke geest uit te 
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meten. Maar je kunt er een glimp van opvangen, van een vloeiende, openhartige, volledig be
trokken manier van in het leven staan. Terwijl het ego, de persona, het valse zelf zich fixeert op 
methoden, regels, en externe bronnen van bevrediging, is het authentieke zelf eeuwig aan het 
observeren, creëren en experimenteren. Ongehinderd door wat het ego meent dat er wel of niet 
zou moeten gebeuren en bereid om speels om te gaan met de nuances van wat nu plaatsvindt. 
De sleutel tot Aanwezigheid is de kunst om aanwezig te zijn. 

Tolle vertelt het verhaal van Krishnamurti, de grote Indiase denker en spirituele leider. Na 
bijna vijftig jaar de wereld rond te zijn gereisd, gevraagd om onder woorden te brengen wat ei
genlijk niet in woorden te vatten is, verraste hij zijn publiek door te vragen: 'Willen jullie mijn 
geheim weten?' Iedereen boog naar voren om het antwoord te horen. 'Dit is mijn geheim', zei 
hij, het maakt me niet uit wat er gebeurt. 

'Betekent dit', zo vraagt Tolle zich af, 'datje niet langer actie onderneemt om een verande
ring in je leven te bewerkstelligen? Integendeel, wanneer je actie voortkomt uit het huidige mo
ment, worden je acties versterkt door de intelligentie van het Leven zelf.' Wanneer je toegang 
hebt tot je echte zelf, hoefje niet onder controle te hebben wat er het volgende moment gebeurt. 
Je hoeft je er alleen van bewust te zijn dat je geest vele malen groter is dan je persona kan be
vatten. Wanneer je ego eenmaal doorheeft dat het slechts een voorstelling is van een beperkt as
pect van jouw wezen, laat het zijn grip los en het heelal wordt je palet. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

3 Het valse zelf 
4 Gezichtspunt 
1 2 Authentieke kracht 
38 De dans van Rasa 

Rigide methoden en idealen 
Onderscheidend vermogen 
Passend zelfbewustzijn 
Authenticiteit in actie 
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H E T V A L S E Z E L F 

Rigide methoden en idealen 
Obsessiefperfectionisme 

Misplaatst zijn 

Het kleurloze beeld van een 'doorgetraind' paard staat in schril contrast 
met de zachte ogen en de vloeiende lijnen van het dier 

dat de artiest tot inspiratie diende. 

H E T G E S C H E N K 

De methoden die je hebt geleerd en de titels die je hebt behaald worden des te bruikbaarder 
naarmate ze gehanteerd worden met een ontvankelijke, creatieve intelligentie. 

D E U I T D A G I N G 

Wanneer je een statisch beeld van perfectie aanbidt, zal je idool onvermijdelijk slijten of uit el
kaar vallen. Vermijd de verleiding om ideeën en gedragingen te laten verstenen. 
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D E R E I S 

De aanschaf van een Stetson en cowboylaarzen maakt iemand niet tot een cowboy. Paarden pik
ken een poseur eruit, lang voor hij een halster oppakt en door het hek komt, ongeacht hoe goed 
hij de rol speelt. Als je ervaren bent en je weg weet tussen deze dieren, dan kun je je gekste oude 
kloffie aanhebben en zij zullen met je meewerken. Hoewel de ruiters die veel om kleding geven 
je waarschijnlijk geen blik waardig zullen keuren. Dit is de schoonheid en het eeuwig frustre
rende met paarden: zij zijn authenticiteitsmeters op vier benen. Je kunt andere mensen en af en 
toe ook jezelf voor de gek houden, maar reken maar dat een gemiddeld paard je exact je plek 
weet te wijzen. Als je bereid bent je persona op te geven en een meer authentieke manier van 
zijn na te streven, dan is dat een goede zaak. 

Veel mensen die de 'American Dream' leven, zijn slaven van een saai, humorloos vals zelf 
dat geen verschil ziet tussen sociaal wenselijke beelden van succes en echt talent of voldoening. 
Net op het moment dat zij de drang voelen hun dromen na te jagen, herinnert een zeurende in
nerlijke criticaster hen eraan dat ze niet goed, sterk, dun en rijk genoeg of voldoende opgeleid 
zijn om uit hun hokje te stappen. En dus keren ze terug naar hun praktische, fantasieloze baan, 
proberen ze een steeds groter wordend gevoel van leegte op te vullen met een nieuwe auto, 
merkkleding en de grootst mogelijke flatscreen. 

Dit onechte materialistische zelfbeeld is een illusie. Want het valse zelf is weinig meer dan 
een verzameling gewoontes die gestold is tot een rigide identiteit. Het heeft geen creativiteit, 
geen intuïtie, geen vermogen om te experimenteren en zeer weinig verbinding met het lichaam 
en de gevoelens van het lichaam. Met zulke schaarse innerlijke bronnen om uit te putten, richt 
het zich op bevestiging van buitenaf, uiterlijke schijn, geld, zekerheid en maatschappelijke sta
tus. Omdat het geen fantasie heeft, zoekt het vastgelegde methoden en protocollen als leidraad 
en wordt het uitermate angstig van nieuwe situaties. Vandaar zijn niet-aflatende pogingen alles 
onder controle te houden en zich te voegen naar ingesleten patronen. 

Het valse zelf is van nature misplaatst met zijn valse masker van vrolijkheid, meegaandheid 
en controle om de sociaal onacceptabele emoties mee te bedekken waarvan het meent dat ze te
kens zijn van een gebrek aan ontwikkeling: angst, woede, droefheid, wrok, onzekerheid, trots, 
leed. Misplaatst wil echter niet zeggen datje bewust liegt over watje voelt of denkt. Je perso
na kan al zo lang de leiding hebben dat je geen toegang meer hebt tot je ware gevoelens, opi
nies, hoop en dromen. Paarden keren zich af en worden onrustig in de nabijheid van het valse 
zelf. Zo merkte ik het fenomeen ook in eerste instantie op. Het moge duidelijk zijn dat ik de 
term niet zelf verzonnen heb. Maar ik gebruik hem om de destructieve aspecten van het ego te 
beschrijven die het menselijk potentieel beperken, aspecten waardoor de gemiddelde volwasse
ne zijn dromen en talenten opoffert, meestal omwille van acceptatie en veiligheid. Eeuwenlang 
hebben mensen geprobeerd om onder de onderdrukking van de beschavingspersona uit te 
komen door middel van kunst en filosofie, Oosterse aandachtsoefeningen en yoga. De beschou-
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welijke stromingen binnen het christendom, het jodendom en de islam, zij zetten zich in voor 
de herleving en de bevrijding van het meest verwaarloosde en ongrijpbare deel van ons: de men
selijke ziel. 

Een manier om het valse zelf in actie te betrappen is door gespitst te zijn op zijn extreem ge
limiteerde vocabulaire: het heeft de neiging zichzelf eindeloos te herhalen, met onbuigzame dic
taten en clichés die op het komische af versleten zijn. Hoewel sommige van deze boodschappen 
de zorgen van een bepaalde leeftijdsklasse of etnische of sociaal-economische klasse weerspie
gelen, zijn de meeste universeel. Enkele van de 'populairste' thema's van het valse zelf zijn bij
voorbeeld: 'Je bent te gevoelig'; 'Wat zullen de buren er wel van denken?'; 'Wie denk jij wel 
datje bent?'; 'Je verbeeldt het je ' ; 'Als je het niet in een keer goed kunt doen, begin er dan niet 
aan'; 'Echte mannen huilen niet'; 'Wacht liever tot je pensioen'; 'Je kunt je dromen niet naja
gen zonder dit diploma of dat certificaat'; 'Wat zegt het reglement?'; 'Ja, ooit misschien, als je 
de loterij wint . . . ' Maar helaas moet ik tot mijn spijt vertellen dat het winnen van de loterij het 
ego nooit voldoende zekerheid zou bieden om zelfstandig nieuwe wegen in te slaan en een ver
nieuwend leven te leiden. 

Voor mensen die zichzelf ten volle verwezenlijkt hebben, is het valse zelf subtiel en makke
lijk te beheersen, hooguit een bijproduct van socialisatie. Bij anderen is het een ontmoedigen
de, ongelofelijk kwaadaardige, gemene stiefouder. Bij weer anderen neemt het een uitgesproken 
'Pollyanna'-karakter aan. Deze zachtaardige naïeve persona kijkt door een roze bril terwijl zij 
de fundamentele goedheid van de mens verkondigt. Haar clichés verraden heimelijke oordelen 
die de gastvrouw van deze persona loskoppelen van de realiteit. Iemand die maar blijft zeggen 
dat 'angst de grootste vijand van de liefde' is, ontkent daarmee de beschermende werking van 
het waarschuwingssysteem van de natuur. Paarden gebruiken angst om roofdieren te bespeuren 
en te vermijden. Mensen die deze emotie tot elke prijs onderdrukken, komen terecht in de ge
vaarlijkste (misbruik-)situaties. Het valse zelf is wel degelijk bang. Voor verandering, voor be
dreiging van zijn beperkte zelfbeeld of geloofssysteem. Deze aversie tegen kwetsbaarheid ver
doezelt een diepere, meer liefhebbende connectie met het Heelal in het algemeen. Maar wie pro
beert de persona te bestrijden door zelfs het idee van angst uit te sluiten, gooit het kind met het 
badwater weg. 

Een andere holle frase die ik vaak tegenkom is: 'We zijn allemaal één'. Hoewel dit waar is 
vanuit bepaalde perspectieven van energie en bewustzijn, herhalen sommige mensen dit decreet 
als een vergoelijking voor het gebrek aan durf om grenzen aan te geven aan echtgenoten, kin
deren, vrienden en paarden. Zoals bloed of huidcellen zijn we allemaal op een bepaald niveau 
deel van een groter 'organisme'. Maar zonder sterk membraan aan de buitenkant, dat gif afstoot 
en de kern beschermt, sterven diezelfde cellen af en worden zij nutteloos voor het lichaam. De 
paardengeest omhelst tegelijk het individuele en het collectieve bewustzijn, maar het menselij
ke valse zelf mist de gevoeligheid voor paradox en nuance. Zelfs tamelijk vriendelijke merries 
en ruinen hebben de neiging over naïeve, obsessief optimistische mensen heen te lopen. 
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Dit is het netelige eraan: Of het valse zelf nu naar optimisme of pessimisme neigt, soms zijn 
zijn decreten waar want voor sommige vakgebieden heb je een gedegen opleiding nodig. Maar 
wanneer je de moed niet lijkt op te kunnen brengen om ook maar iets nieuws te proberen zon
der de bijbehorende graad, dan is het valse zelf dominant geworden en uit evenwicht. 

Het is een loffelijk streven om liefdevoller en onbaatzuchtiger te zijn (vooral als dat het ge
volg is van het verkleinen van een rigide persona). Weet echter dat het valse zelf ook dit gedach
tegoed kan binnendringen en oprechte religieuze en humanitaire aspiraties kan verzuren. De 
psychotherapeut John Welwood waarschuwt in zijn boek Toward a Psychology of Awakening: 
Buddhism, Psychotherapy and the Path of Personal and Spiritual Transformation voor 'de zo
genaamde gevaren van het pad: spiritueel materialisme (het gebruiken van spiritualiteit om een 
gammel ego te stutten), gewichtigdoenerij, zelfverheffing, wij-zij-mentaliteit, groepsdenken, 
blind geloof in charismatische leringen en verlies van onderscheidend vermogen'. 

Wanneer het valse zelf ervoor kiest een verbond aan te gaan met spiritualiteit verwijdert het 
zich van verlichting en gebruikt het religieuze idealen en gebruiken om de verdedigingswerken 
van het ego te versterken. Zo merkt Welwood bijvoorbeeld op dat mensen die zich bedreigd voe
len op het intermenselijke vlak 'vaak lessen over onthechting en zelfverloochening gebruiken 
om hun afstandelijkheid, onpersoonlijkheid en desinteresse te rationaliseren. Wat ze werkelijk 
nodig hebben is volledig belichaamd te zijn, meer in contact met zichzelf, met anderen en met 
het leven'. Mensen die 'proberen anderen te behagen ter wille van bevestiging en zekerheid' 
daarentegen, 'zijn eindeloos dienstbaar aan de leraar of de gemeenschap om zich waardevol en 
nodig te voelen. Zij verwarren een wederzijdse afhankelijke versie van zelfverloochening met 
echte onbaatzuchtigheid. Spirituele betrokkenheid is vooral hachelijk bij mensen die zich ver
stoppen achter een narcistische verdediging. Omdat zij spiritualiteit gebruiken om zich speciaal 
en belangrijk te voelen terwijl ze zogenaamd werken aan de bevrijding van het Zelf'. 

Dus wat moeten we doen met deze listige, irritante, soms monsterlijke verzameling van ge
woonten en verdedigingen? De eerste stap is het scheiden van je zelfbeeld en de patronen die je 
gevangen houden. Met andere woorden: neem jezelf en je valse zelf niet te persoonlijk of te se
rieus. Identificeer je niet met zijn kritiek, clichés of decreten, verdedig ze niet. Merk gewoon op 
of zijn bekommernissen relevant zijn in de huidige situatie. De innerlijke stem en het gedrag die 
je ervan weerhouden authentiek, 'in het moment' te reageren, zijn een overblijfsel van het valse 
zelf. In de loop van de tijd, wanneer je een meer creatieve, ontvankelijke, onderscheidende in
nerlijke kern ontwikkelt, zul je ontdekken dat de gewoonten die je ooit tot slaaf maakten, deel 
uitmaken van een veel grotere gereedschapskist met hulpmiddelen die tot je beschikking staan. 
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V E R W A N T E W I J S H E I D 

2 Geloven 
4 Gezichtspunt 
2 1 Omhelzing van het maanlicht 
33 Vreugdevuur 

Het authentieke zelf 
Scherpzinnigheid 
De moed om kwetsbaar te zijn 
Brandstof voor transformatie 
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G E Z I C H T S P U N T 

Scherpzinnigheid 
Opbouwend vergelijken 

Gefundeerde ambitie 

Twee paarden op weg naar hoger gebied, 
bereiken een met gras begroeide top. 

Ze grazen genietend van het uitzicht terwijl ze kiezen 
over welk pad ze hun weg zullen vervolgen. 

H E T G E S C H E N K 

Scherpzinnigheid is de voorvechter van authenticiteit en vervulling. 

D E U I T D A G I N G 

Gezond cynisme ondervraagt eerst het zelf, dan pas anderen. Het vergt moed en compassie om 
je ware motivatie, je foutieve aannames en holle ambitie te ontdekken. 
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D E R E I S 

Veel mensen beginnen op latere leeftijd paard te rijden, puur uit liefde voor paarden. Maar nadat 
zij een jaar of twee les hebben gehad, zitten ze vol frustratie en zijn ze erg onzeker over hun 
prestaties. Op de een of andere manier zijn ze het wedstrijdcircuit ingerold, niet omdat ze van 
competitie houden maar omdat hun instructeurs succes afmeten aan het aantal lintjes dat een 
leerling in de wacht weet te slepen. 

De paardenwereld voedt vaak onrealistische verwachtingen. Een veertigjarige vrouw kan 
ervan dromen een Grand Prix-ruiter te worden; dat doel kan best bereikbaar zijn - als ze al jaren 
aan het oefenen is, en graag showt. Maar als ze daarentegen net haar eerste paard heeft en amper 
de draf kan uitzitten, als ze geweldige spanning ervaart in het zadel, als ze in paniek haar adem 
inhoudt en het paard in de mond trekt wanneer hij 'weigert aan een verzoek te voldoen', kan ze 
beter de situatie nog een keertje extra kritisch onder de loep nemen. Grote kans dat het haar doel 
niet is om een wedstrijdruiter te worden. Ergens in het verhaal heeft ze iemands idee overgeno
men over hoe een succesvolle paardenvrouw, die het helemaal gemaakt heeft, er uit zou moeten 
zien. Misschien voelt ze zich wel verraden door haar lichaam of door haar paard. Maar in wer
kelijkheid is het haar hart dat nee zegt tegen geleende ambitie. 

Positief denken kent een subtiele grens. Ieder van ons heeft een stemmetje van het valse zelf 
dat ons vertelt dat we niet goed, niet slim, niet dun en niet sportief genoeg zijn, niet genoeg dis
cipline hebben of niet creatief genoeg zijn om het ene of het andere doel te bereiken. Om ook 
maar iets van belang voor elkaar te krijgen, moeten we tot actie overgaan zonder acht te slaan 
op deze onderdrukkende boodschappen, die we regelmatig ontvangen. En tegelijkertijd moeten 
we er zeker van zijn dat onze beweegredenen helder en echt zijn. 

Ambities van het valse zelf zijn gebaseerd op de noodzaak van externe erkenning, het in 
stand houden van een geloofssysteem, het versterken van een beperkte persoonlijke identiteit of 
andermans recept voor succes. Handelen we echter vanuit een meer vloeiend reagerende authen
tieke innerlijke kern, dan kijken we niet alleen naar de positieve kant van dingen. Tegenover het 
rigide oordelen stellen we de meer betrouwbare en immens meer realistische scherpzinnigheid. 
Een alerte, behendige vorm van intelligentie die bereid is te experimenteren, te evalueren en 
constant doelstellingen en strategieën bij te stellen - op het werk, in relaties en op stal. 

In zijn boek Awake at Work combineert Michael Carroll zijn jarenlange ervaring met het 
boeddhisme met zijn human resouce management-ervaring bij gerenommeerde bedrijven zoals 
Paine Webber, Simon & Schuster en Walt Disney. Werkelijk succesvolle mensen beschikken, zo 
vindt hij, over een gezond cynisme: De mogelijkheid 'om intens eerlijk te zijn, door - in de eer
ste plaats - zichzelf niet in de maling nemen, en door hun eigen beweegredenen streng te onder
zoeken, niet alleen die van anderen'. De meeste mensen worden onbedoeld defensief wanneer 
ze zich onzeker of bedreigd voelen. Carroll raadt ons echter aan om onbevreesd juist die onze
kerheden onder ogen te zien die we zo hard proberen te verbloemen. 
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'Ons streven naar dingen zoals erkenning van de baas, meer gezag of een promotie, is na
tuurlijk gerechtvaardigd', zo schrijft hij. 'Maar we moeten uitkijken voor elke behoefte om ons
zelf wat dit streven betreft voor de gek te houden. Hoezeer neemt het ons in beslag om door de 
baas gewaardeerd te worden? Wat hopen we te winnen bij een dergelijke erkenning? Hoe goed 
hanteren we ons eigen gezag? Stellen we anderen op hun gemak of zijn we arrogant en afstan
delijk? Zouden we ons gegeneerd voelen als we worden overgeslagen voor promotie? Waarom? 

Door nauwgezet onze hoop en angsten ten aanzien van succes op de werkvloer te sorteren, 
beginnen we geleidelijk te snijden in de valse bekoringen die we ons werk en carrière toebede
len ... Gaandeweg wordt onze scherpzinnigheid feilloos en betrouwbaar, een intelligentie die 
geen bevestiging zoekt, zaken scherp doorziet, realistisch is en zonder angst ... Omdat we ons 
niet makkelijk meer in de luren laten leggen door onszelf, laten we ons dat ook niet door ande
ren doen. Minachting of gereserveerdheid is niet nodig om op een dergelijke manier scherp op 
je hoede te zijn, je hoeft enkel openhartig tegen jezelf te zijn. We kunnen ongenadig eerlijk tegen 
onszelf zijn, zonder de wereld om ons heen geweld aan te doen.' 

Constructief vergelijken is niet pessimistisch; het veronderstelt geen aangeboren gebrek bij 
ons, onze collega's of onze paarden. In plaats daarvan merkt authentiek onderscheidend vermo
gen op wat er gaande is. Op basis van die informatie beslist het wat er nu mogelijk is. Het eva
lueert wat er goed gaat, en wat verbeterd kan worden. Het kijkt naar anderen die model staan 
voor wat we hopen te presteren, zonder te proberen hun in elke beweging na te doen. En het be
paalt welk pad we vervolgens moeten nemen. Soms is de keuze tussen het volgen van een con
ventionele agenda en het minder gangbare pad duidelijk. Soms moeten we een beetje met de 
verschillende mogelijkheden spelen, met verschillende relaties experimenteren, verschillende 
trainers uitproberen, verschillende disciplines van de paardensport beoefenen of verschillende 
loopbaanstrategieën ontwikkelen. 

Als je uit wilt dokteren of een bepaalde ambitie gegrond en realistisch is, ga dan na of je pro
beert hiermee je familie, leraren of sociale netwerk te behagen. Streven dat alleen gebaseerd is 
op externe bevrediging, zal je vrijwel zeker op een dwaalspoor brengen. De weg naar je doel 
moet op zichzelf al bevredigend zijn. Als je een blauw lintje moet winnen om schik te hebben, 
bijvoorbeeld, of als je er een hekel aan hebt om rekening te houden met de stemmingen en ge
voeligheden van je paard of aan het in twijfel trekken van je zelfbeeld, dan kun je misschien 
maar beter een goed tehuis voor je paard vinden en een motor aanschaffen. Als het je daarente
gen van nature bevrediging schenkt om je in de privacy van je eigen erf te bekwamen in een be
paalde rijstijl, dan is naar een wedstrijd gaan de kers op de slagroom van de taart. En als je al
leen maar werkt voor geld, prestige of een zorgverzekering doe je jezelf ernstig tekort. 

Ware scherpzinnigheid is cynisch en optimistisch in de beste zin van het woord. 'De kern van 
het cynisme', zo herinnert Carroll ons, 'is de ontnuchterende herinnering dat geen promotie, 
bonus of salarisstrook, geen pensioenfonds, geen voordeeltje van je werk - geen lucratief con
tract, geen prestigieuze connectie, geen schouderklopje geen hoge functie - ons duurzame be-
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vrediging kan brengen. We kunnen stoppen op de loterij te hopen om ons van ons werk te be
vrijden, en eerlijk zijn met onszelf. Glazuur, nepgaranties en tijdelijk plezier zijn minder waard 
dan het welbehagen datje ervaart door eenvoudigweg te zijn wie je bent, waar je bent. De scher
pe openhartigheid van het cynisme laat geen ruimte om onze authenticiteit te verpanden wegens 
onzekerheid of gemakzucht. Cynisch zijn is in deze zin een nobele geste van eerlijkheid en een 
daad van persoonlijke moed.' 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

2 Geloven 
3 Het valse zelf 
22 Sf///e kracht 
33 Vreugdevuur 

Het authentieke zelf 
Rigide methoden en idealen 
Evenwichtige zelfverzekerdheid en gelijkmoedigheid 
Brandstof voor transformatie 
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5 
D O M I N A N T I E 

Recht hebben op iets 
Halfwas gezag 

Leiderschap gebaseerd op controle 

Een subtiel afgericht paard worstelt met gespitste oren en open mond, 
met zijn ruiters verwachtingen. 

Nu en dan de teugels vieren helpt beide leden van dit team 
een achterstallig compromis te bereiken. 

H E T G E S C H E N K 

Als jij een machtspositie bekleedt, is het een groot avontuur om te leren je talenten te gebruiken 
ten bate van zowel jouzelf als de gemeenschap. 

D E U I T D A G I N G 

Verslaafd raken aan controle is een veelvoorkomende puberale blunder en de ultieme valkuil 
voor alle grote leiders. 
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D E R E I S 

Door de geschiedenis heen heeft het beeld van een man op een paard altijd symbool gestaan 
voor de intellectuele en morele superioriteit van de geest die de dierlijke passies van het lichaam 
regeert. Hier vertegenwoordigt het paard instinct, emotie en intuïtie, kwaliteiten die de meesten 
van ons geleerd hebben in te tomen en met de sporen te bewerken als een onhandelbare drieja
rige dekhengst. De ruiter staat voor het intellect, de wil en de focus die in staat zijn deze 'wi l 
de' kracht beschaving bij te brengen, en die opdracht geven tot het volbrengen van bepaalde 
taken. Maar een paard dat door overheersing is onderworpen zonder de eigen unieke intelligen
tie en gevoeligheid van het dier in acht te nemen, wordt een onbetrouwbaar rijdier. Het kan zo
maar in paniek raken en zijn ruiter in een crisis storten, net zo gewis als onze eigen instincten 
en emoties daartoe geneigd zijn wanneer we te veel vertrouwen op strakke controle, en voort
durend de behoeften van lichaam, hart en ziel negeren. 

Ouders zijn van nature dominant ten opzichte van kinderen omdat ze de middelen die nodig 
zijn voor het overleven van de familie weten te verkrijgen en te gebruiken. Een directeur is do
minant over zijn werknemers omdat hij de autoriteit heeft het bedrijf uit te breiden of te sluiten. 
Het is simpelweg een feit dat eenieder die iets bezit of beheert - land, huizen, paarden, appar
tementencomplexen, koninkrijken of auteursrechten - een bepaalde macht over anderen uitoe
fent. Problemen ontstaan wanneer de wetenschap datje controle hebt, leidt tot een overweldi
gende verslaving aan controle. 

Wanneer iemand de behoefte voelt om te domineren, met name wanneer dat met de inzet van 
kracht en met intimidatie gepaard gaat, is de kans groot dat hij of zij geen ervaring heeft met de 
nuances van volwassener vormen van leiderschap. Dominantie is een basale, zij het adolescen
te, claim op macht. Eén die door de twintigste-eeuwse wetenschap gezien werd als een evoluti
onaire wet voor alle soorten. In de eenentwintigste eeuw echter, zijn onderzoekers tot het inzicht 
gekomen dat het niet de enige en nog minder de meest wenselijke wet van sociaal gedrag is. Een 
artikel dat tot een doorbraak op dit gebied leidde, was: 'The Secret Life of Stallions'. Kip Mis
tral interviewde ecologe Mary Ann Simonds, die dertig jaar lang mustangs heeft bestudeerd. 
'Jonge dominante hengsten - het type dat doorgaans het meest met "wilde hengsten" wordt ge
associeerd - kunnen een kudde binnenbreken en deze naar hun hand zetten', zo erkent ze, 'maar 
de merries zullen proberen te ontsnappen. Merries willen vriendelijke hengsten die kunnen zor
gen voor een duurzame kudde-omgeving. Niemand vindt de dominante hengst-types leuk. An
dere hengsten kunnen niet met ze opschieten, wat van belang is omdat hengsten soms samen
werken om een hengst aan te vallen of weg te jagen waarmee ze niet kunnen leven, of die zich 
niet in de grotere gemeenschap kan handhaven. Dominantie doet het niet zo best in de natuur.' 

Als ditje te idealistisch in de oren klinkt, zoek dan eens de DVD Such Is The RealNature of 
Horses op van de alom gerespecteerde paardenfotograaf Robert Vavra. 

Hij filmde daadwerkelijk een incident waarbij een stel wilde hengsten tussenbeide kwam in 
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een gevecht tussen twee hengsten die met elkaar overhoop lagen. Ze dreven degene die de kwel
geest leek te zijn weg van de kudde tot hij tot bedaren wilde komen. Het was voor mij een com
plete leerweg om te zien hoe een van mijn eigen paarden een paar onhandelbare hengstveulens 
opvoedde. Mijn luipaard Appaloosa Shadowfax was als hengst bij de TN-stallen in Michigan 
buitengezet met zijn net afgespeende zonen. Hoewel pas vijfjaar oud, wist hij instinctief hoe hij 
met zachte hand grenzen moest stellen aan hun gedrag, hoe hij hen zonder dwang zover kon 
krijgen om de wei in te gaan, en hoe hij lekker met hen kon knabbelen. Ik was zo onder de in
druk van zijn zelfverzekerde houding en zijn ruimhartigheid, dat ik een van zijn zonen heb ge
kocht, een opvallend roodwitte jaarling die in het vervolg de naam Sage droeg. Een jaar later 
was Shadowfax te koop en ik heb hem naar Arizona gehaald. In die tijd gingen Sage en mijn 
Arabische twenter-hengst Spirit hun oudere twee- en viervoetige meerderen uitdagen. Deze ge
vaarlijke periode is onderdeel van de adolescentie. Gebrand als ze erop waren Shadowfax te in
timideren, trokken ze alle registers open toen ze voor het eerst met hem losgegooid werden -
trappen, slaan, op hem afstormen om hem te bijten. De wijze man van zes jaar oud echter bezag 
bedachtzaam de situatie terwijl hij het gevaar ontweek. Wanneer een van de hengstveulens 
boven hem uit steigerde, kwam hij met zijn voorbenen net genoeg van de grond om op de schou
der van de tegenstander in te leunen en deze effectief uit balans te brengen. Elke keer eindigden 
Sage en Spirit op de grond, met Shadowfax die op ze neerkeek, de grond vlak naast hun hoofd 
schrapend. Zo demonstreerde hij zijn superieure kracht, vindingrijkheid, en beheersing. Tegen 
het einde van de dag likte hij zachtjes het gezicht van zijn verloren zoon en liep samen met Spi
rit vredig in de kraal rond te scharrelen. 

Karen Sussman, de voorzitter van de International Society for the Protection of Mustangs 
and Burros, was er getuige van hoe vrijgezelle hengstengroepen in het wild tijdelijk verweesde 
jonge hengsten en merries beschermden en soms zelfs gezamenlijk opvoedden. 'We hebben hier 
zelfs veulens die heen en weer gaan tussen kuddes en ze zijn overal welkom', noteerde ze in 
Mistrals artikel. Blijkbaar is de 'survival of the fittest'-impuls geen ijzeren wet in deze paarden-
gemeenschappen. Of misschien is het juister om te zeggen dat de menselijke observatoren ein
delijk door hebben dat paarden die 'fit' zijn om te gedijen, de behoefte aan genetische en soci
ale dominantie ontgroeien. 

Dominantie kan een moeilijk af te leren gewoonte zijn, maar het maakt niet noodzakelijker
wijs deel uit van de blauwdruk van de natuur. Primatologen hebben ontdekt dat minder beken
de aapsoorten zoals de bonobo net zo verwant zijn aan de mens als de chimpansee. Maar de bo
nobo verkiest coöperatief, verzoenend gedrag; de vrouwtjes komen mogelijke rivalen meestal 
tegemoet om ze vervolgens met affectieve, vredestichtende gebaren te begroeten. Ze zullen dik
wijls letterlijk tussenbeide komen wanneer de rivaliteit tussen de mannetjes tot een gevecht es
caleert. De zoöloog Frans de Waal noemt dit 'survival of the kindest'. 

Zelfs bij bavianen, die toch bekendstaan om hun intens agressieve gedrag, schijnt het niet zo
zeer om een genetisch bepaalde dominantie te gaan als wel om een hardnekkige gewoonte. Een 
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stel notoir vijandige alfa's van een groep bavianen uit Kenia, stierf prompt na het eten van be
dorven vlees nadat ze, zoals gebruikelijk, hun recht op de eerste happen hadden geclaimd - in 
dit geval van een hoop vuilnis. De overlevende, laag in rangorde staande mannetjes, vrouwtjes 
en kinderen ondergingen vervolgens wat de New York Times wetenschapsjournalist Natalie An-
gier kenschetste als 'een culturele ommezwaai naar pacifisme, ontspanning van de ongemeen 
hachelijke bavianenhiërarchie en bereidheid om affectie en wederzijds verzorgen in de plaats te 
stellen van dreigementen, meppen en bijten'. Deze verschuiving zet nu al twee decennia door. 
Zelfs nieuwe mannetjes in de groep onderschrijven de richtlijnen van deze meer zachtaardige 
bavianen-subcultuur. 

In zijn boek Field Notes on the Compassionate Life sluit Mare Barasch zich aan bij weten
schappers zoals De Waal met betrekking tot de speculatie: 'Als we in plaats van chimpansees 
bonobo's hadden gebruikt als rolmodel voor de voorgangers van de mens, was het moordaap-
type minder in zwang geraakt. 

De wetenschap zou de gelijkheid van seksen hebben benadrukt, en het belang van familie
banden en vredestichten, in plaats van hiërarchieën gebaseerd op mannelijke dominantie en 
rauwe agressie. En onze aannames met betrekking tot onze basisnatuur zouden dus ook heel an
ders zijn.' 

Maar misschien heeft de wetenschap zelf wel zijn eigen weerbarstige adolescentie gekend 
toen die zich vastklampte aan voorbeelden uit de natuur om te verklaren waarom onze cultuur 
zo'n hang heeft naar verovering, competitie en heerschappij over alle schepsels van de aarde. 
Omdat de rijkunst oorspronkelijk vervolmaakt is ter wille van de ultieme dominantietactiek, te 
weten oorlog, heeft het ruiterschap onder ditzelfde bevooroordeelde perspectief geleden. In een 
oorlog ontkomt niemand eraan als middel te worden gebruikt. Elke soldaat en elk paard waar 
hij op reed, moest voorbijgaan aan gevoeligheid en empathie om een gesloten hiërarchie van 
meesters te dienen. 

Onthoud bij het omgaan met welke agressieve hiërarchische impuls dan ook - in jouzelf, in 
je paard, in je collega's en in andere figuren met autoriteit - dat dominantie in de eerste plaats 
een gewoonte in de natuur is, niet een regel. Zowel twee- als vierbenige schepsels kunnen leren 
de wens om te controleren en het idee dat men recht heeft op het een of ander, te temperen met 
persoonlijke beheersing, diepzinnigheid, warmte en betrokkenheid. Toch zullen veel mensen die 
mishandeling van een paard niet zouden tolereren, de grenzen van het fatsoen gemakkelijk over
schrijden. De weg naar een type leiderschap met meer compassie, met respect voor de wijsheid 
van het lichaam, van emoties, instincten en intuïtie, begint bij jou. Een intimiderende geest die 
voortdurend zijn eigen hart en ziel tot onderdanigheid maant, zal zich tegenover anderen net zo 
gedragen. 
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7 Leeuwenhart 
22 Stille kracht 
23 De kudde 
38 De dans van Rasa 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

Assertiviteit zonder agressie 
Leiden door voorbeeld geven 
Gemeenschappelijk leiderschap 
Ware samenwerking 
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6 
R I V A L I T E I T 

Angstgedreven agressie 
Competitie om beperkte bronnen 

Voorbij overleving gaan 

Twee prachtige witte paarden zitten gevangen in de greep van rivaliteit. 
Stof warrelt rond, manen wapperen in het kielzog van een machtige storm. 
Ze hoeven maar om te zien en naar binnen te kijken om zich te realiseren 

dat ieder van hen de kracht heeft om de ander te stimuleren, 
te beschermen en te voeden. 

H E T G E S C H E N K 

Rivaliteit leidt tot nieuwe hoogtes van meesterschap - in sport, in zaken, in kunst, in het leven. 
Volwassen (wedstrijd-)deelnemers die beseffen dat de roep tot excelleren in het Zelf zit, kunnen 
baat hebben bij de reflectie, inspiratie en kameraadschap die een tegenstander biedt. 
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D E U I T D A G I N G 

Wanneer je de wereld ziet als een oneindig gevecht om beperkte middelen, maakt de belofte tot 
zelfverbetering plaats voor angstgedreven agressie. Iedereen is dan verliezer. 

D E R E I S 

De meest woeste rivaliteit speelt tussen twee gelijken die aan elkaar gewaagd zijn. De weten
schap schijnt de zaak beklonken te hebben met Darwiniaanse opvattingen over 'survival of the 
fittest' die verband houden met een verondersteld gebrek aan hulpbronnen zoals eten, seks en 
territorium of minder concrete hulpbronnen zoals macht, aandacht of invloed. We zijn vanaf 
onze geboorte zodanig geconditioneerd dat we uitblinken in verticale relaties; daarom oefenen 
we weinig in het delen van macht met gelijken. De regels lijken zoveel duidelijker wanneer we 
de rol van autoriteit bemachtigen of zelfs schoorvoetend andermans rol als leider, leraar, be
roemdheid of baas eerbiedigen. 

Natuurlijk kennen paarden ook rivaliteit; dat kan heel goed de verklaring zijn voor hun -
soms zelfs zeer enthousiaste - medewerking aan wedstrijden. Het doorgaan op deze impuls kan 
leiden tot adembenemende en oppeppende raceseizoenen waarin een gewiekste twenter met een 
neuslengte wint in juni en de als tweede geplaatste een record breekt in juli. Thuis op stal, ter
wijl de andere leden van de kudde zich in de schaduw wat ontspannen, kunnen twee aan elkaar 
gewaagde paarden ook plezier beleven aan de voortdurende 'rush' van rivaliteit. Maar hun wed
strijden bestaan uit slaan, bijten en steigeren, de ander van de hooibaal wegjagen en grof met de 
ellebogen werken als er een nietsvermoedende tweevoeter aankomt met een zak wortelen. 

Rivaliteit behelst vaak een element van 'angstgedreven agressie'. Als je bezorgd bent dat ie
mand anders' macht of voorspoed jouw welzijn zal verstoren, voel je je genoodzaakt degene die 
je als concurrent ziet openlijk uit te dagen dan wel heimelijk op alle mogelijke manieren te on
dermijnen. 

Het bestuderen van angstgedreven agressie onder paarden kan licht werpen op deze dyna
miek. Toen ons Percheron-trekpaard Kairos voor het eerst bij Epona kwam staan, werd deze 
zachtaardige reus actief uit elke beschikbare wei gejaagd. De andere paarden waren zo geïnti
mideerd door zijn massieve aanwezigheid dat ze zich er niet voor interesseerden hoe rustig, be
dachtzaam en coöperatief de grote kerel was. Ze gooiden alle remmen los om hem de onderda
nigheid in te pesten, door hem met de meest uitzinnige uitingen van agressie weg te houden bij 
eten, water en populaire kuddeleden. Als laatste redmiddel hebben we hem maar overgezet naar 
een wei met ons kleine Arabische hengstveulen Spirit, wiens hoge energieniveau en nog hoge
re eigendunk Kairos' fysieke afmetingen leek te evenaren, mogelijk zelfs te overtreffen. De drie
honderd kilo wegende Spirit was zo zeker van zichzelf, dat hij de duizend kilo zware Percheron-
ruin met groot enthousiasme onthaalde. De twee zijn sindsdien dikke vrienden geworden - al 
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ziet het er van een afstand uit alsof Spirit een pasgeboren veulentje is naast zijn potige adoptie
broer. 

Als je je meegezogen voelt in de een of andere rivaliteit, ga dan na hoe het met je trots ge
steld is. Op welke manier vormt deze persoon een bedreiging voor je? Als hij het conflict be
gonnen is door jou aan te vallen, welke angst of onzekerheid trigger jij dan bij hem? Nieuws
gierig raken naar de dynamiek in plaats van manieren te bedenken om de ander onderuit te 
halen, kan leiden tot grotere zelfkennis en groei van kracht. Als je de impuls tot rivaliteit in je
zelf onder ogen ziet zonder je op je evenknie af te reageren, werp je licht op de donkere hoek
jes van je eigen ziel die zich onontwikkeld, niet-gewaardeerd of op een andere betekenisvolle 
manier gebrekkig voelt. En als je rivaal ervoor openstaat de impuls in alle eerlijkheid te bestu
deren, vind je misschien wel wederzijds respect en een sterke vriendschap onder de aanvanke
lijke pijn en het wantrouwen. 

Elke persoon heeft ongetwijfeld gaven, middelen of gebieden van deskundigheid die de 
ander in het geheim bewondert of verder in zichzelf zou willen ontwikkelen. Potentiële rivalen 
die ervoor kiezen informatie te delen en elkaar te ondersteunen in het ontwikkelen van ieders 
unieke talenten en dromen, laten met succes een geestelijke houding die is gericht op overle
ving, en een voortdurend gevecht om gelimiteerde middelen, achter zich. Gedijen is met je hele 
hart vertrouwen op de grenzeloze creativiteit van de menselijke geest en de overvloed van het 
leven. De overgang van competitie naar coöperatie is een weg met voetangels en klemmen. Het 
is een soort van drie-stappen-voorwaarts-één-stap-terug-fenomeen, waarbij begrip en kritische, 
op angst gebaseerde uitingen elkaar afwisselen. Compassie met andermans - en je eigen -
kwetsbaarheden en reactiepatronen is hierbij essentieel. 

Wees niet te verlegen om hulp te vragen - in de vorm van conflictoplossing of het advies van 
een neutrale ervaren oudere persoon - vooral als de rivaliteit escaleert. Dit geldt in nog sterke
re mate voor relaties tussen mens en paard. Iemand die zijn toevlucht neemt tot chaotische, blin
de agressie om controle uit te oefenen, reageert meestal disproportioneel op aspecten van paar-
dengedrag waar de bloeddruk van een zelfverzekerde, kundiger trainer niet van zou stijgen. Als 
je je genoodzaakt voelt gewelddadig te worden wanneer je rijdier zich 'misdraagt' of weigert te 
doen wat jij wilt, dan ben je zo geprikkeld dat je niet meer bedachtzaam kunt reageren. Het 
paard dat onzekerheid achter de dunne fa?ade van durf kan aanvoelen, ziet je hoogstwaarschijn
lijk als een rivaal en zal de inzet verhogen. Deze gevaarlijke trend is te keren door bij een meer 
ervaren, minder bange paardendeskundige te rade te gaan. 

Als er bij mensen sprake is van een gezagshouding, wees dan bedacht op studenten, werk
nemers en/of kinderen die onderling rivaliteit aangaan - en ten slotte ook met jou wedijveren. 
Het laatste is een natuurlijk, zij het onprettig, groeistadium dat plaatsvindt wanneer een persoon, 
die jij onder je hoede hebt, klaar is om 'het nest te verlaten'. Die persoon zal eerst proberen om 
de baas te spelen over jou. (Op die manier erkent hij of zij impliciet zo de immense verantwoor
delijkheid en de risico's die horen bij de 'je eigen weg gaan in het leven'). Neem het vooral niet 
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persoonlijk, anders word je meegesleurd in wat in wezen een adolescente gooi naar de macht is, 
en gedraag je jezelf ook als een puber. 

Onthoud dat jonge hengsten zelden hun vader verdringen. Ook vinden ze niet onmiddellijk 
hun eigen merries wanneer ze aangemoedigd worden de oorspronkelijke kudde te verlaten op 
een leeftijd tussen twee en drie jaar. Veruit de meeste hengsten zijn tieners voordat ze in staat 
zijn een groep merries aan te trekken en bij zich te houden. 

Net als in de mensenwereld, moet leiderschap in de paardenwereld rijpen. De allereerste op
welling om gezag uit te dagen is een eerste stap op een lange weg naar zelfcontrole, zelfwaar
dering en zelfbeheersing. Als je de drang weet te beheersen om dominant of beschamend te wor
den terwijl je wel ferm maar met compassie je grenzen stelt, kun je de balorige jonge hengsten 
in je leven helpen hun eigen visie te ontwikkelen en te zijner tijd 'hun eigen kuddes te vinden'. 
Dan zullen zij zich gelijkwaardig, zelfverzekerd en krachtig voelen, en in staat zijn zich tot jou 
te verhouden. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

5 Dominantie 
18 Dans op de grens 
22 Sf/7/e kracht 
38 De dans van Rasa 

Een nieuwe kijk op een eeuwenoude impuls 
Je ruimte opeisen 
Leiden door voorbeeld geven 
Ware samenwerking 
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L E E U W E N H A R T 

Beschermen zonder gevoeligheid op te offeren 
Assertiviteit zonder agressie 

De moed om te voelen en de bereidheid te handelen 

Het paard met het hart van een leeuw beweegt zich vastbesloten naar zijn doel. 

H E T G E S C H E N K 

Mensen dragen de wijsheid van zowel roofdier als prooidier in zich. Ware 'empowerment' (be
krachtiging) hangt af van het vinden van een evenwicht tussen beide. 

D E U I T D A G I N G 

Het is lastig de kracht van je 'innerlijke leeuw' te cultiveren zonder het uit de hand te laten 
lopen. Als je onvoldoende leeuw hebt, lopen mensen domweg over je heen en mis je de overtui
ging en focus om je dromen te volgen. Als je te veel leeuw hebt, verlies je de gevoeligheid om 
"elaties en creativiteit te koesteren. 
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D E R E I S 

Een fundamenteel uitgangspunt van de 'natural horsemanship'-beweging is dat mensen roofdie
ren zijn en paarden prooidieren. Moeilijkheden ontstaan wanneer mensen zich onbewust roof
dierachtig gedragen ten aanzien van dieren die zich zo ontwikkeld hebben dat zij grote katach-
tigen en roedels wolven kunnen ontvluchten. Alleen al de intensiteit van onze blik kan ze ner
veus maken. Paarden hebben ogen aan de zijkanten van hun hoofd, zodat ze vooral perifeer zicht 
hebben. Mensen daarentegen, kijken net als leeuwen recht vooruit, wat een doelgericht perspec
tief, oorspronkelijk ontwikkeld om te kunnen besluipen, bevordert. Sommige trainers houden 
ook vol dat wij ons in de ogen van paarden onafgebroken steigerend voortbewegen, op het rand
je van aanval met onze grijpende, klauwachtige handen. Plus we ruiken naar wat we eten: vlees. 

Veel vegetariërs verdedigen het tegenovergestelde. De menselijke bouw, zo beweren zij, be
wijst dat het eten van vlees onnatuurlijk is voor ons. We hebben tenslotte geen slagtanden, onze 
nagels kunnen nog geen papier verscheuren, laat staan vlees. Met de tanden en het spijsverte
ringsstelsel van een herbivoor, moeten we onze biefstuk bakken en in hapklare happen snijden. 
Sommige van ons hebben gezondheidsklachten zoals darmkanker vanwege onze carnivore zon
den. 

De simpele waarheid is dat we omnivoren zijn, met de eigenschappen van zowel roofdier als 
prooidier. Ten gevolge daarvan hebben we allemaal Dr. Jekyll/Mr. Hyde-momenten als we pro
beren deze tegengestelden in balans te brengen. De moeilijkheid is dat we zijn opgegroeid in 
een cultuur van veroveraars waarin roofdierachtig gedrag op school wordt versterkt en in het be
drijfsleven wordt beloond. Zij die weigeren hun weg naar de top te klauwen, hebben vaak moei
te om een alternatief te vinden omdat de 'wijsheid van het prooidier' op school en later grondig 
'uit hen weg is onderwezen'. Sommigen accepteren de rol van slachtoffer omdat ze het simpel
weg niet kunnen verkroppen een tiran te worden. 

Paarden hebben ons veel te leren over die middenweg tussen onderwerping en agressie. Zij 
zijn geen laffe slappelingen die er slechts op gebouwd zijn in paniek te raken en weg te rennen. 
Volwassen paarden kunnen bergleeuwen ernstig verminken en zelfs doden. Zij zijn door hun 
ruiters ontelbare bloedige menselijke veldslagen ingestuurd en sommige paarden zijn geroemd 
om hun ongebruikelijke moed. Psychologisch zijn paarden er echter op gebouwd om roofdieren 
door hun gevoeligheid eerder te doorzien, hun bedoelingen een stapje voor te zijn en ze te slim 
af te zijn. Veel van het gedrag dat mensen onterecht aanzien voor domheid van een paard be
staat feitelijk uit het toepassen van intelligente, uitermate succesvolle ontwijkingstactieken. 

Wanneer we met paarden werken, wordt roofdierachtige agressie kolossale energieverspil
ling. Een paard heeft zijn aandacht niet bij de les wanneer hij zich bedreigd voelt, dan is hij 
voornamelijk bezig uit te vogelen hoe hij kan ontsnappen. Ik heb meegemaakt hoe paarden met 
gemak hooggeleerde heren met prachtige nieuwe cowboylaarzen, of natuurkundigen met een 
hoge academische graad en zelfs trainers die al dertig jaar in het vak zaten om de tuin leidden. 
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Iedereen die zich op angst en intimidatie verlaat, verdoet veel tijd met het hoofd bieden aan 
steeds inventievere afleidingsmanoeuvres die zijn of haar paarden weten te verzinnen. Door 
deze wisselwerking ontstaat de antagonistische verhouding die door veel ruiters als normaal 
wordt beschouwd. 

Tegelijkertijd hebben paarden weinig op met timide, teruggetrokken passief-agressieve men
sen. Als je liefjes vraagt om respect, zonder de volle overtuiging om voet bij stuk te houden, 
nemen ze letterlijk een loopje met je en sturen ze je voor de lol een beetje de bak door. Metter
tijd worden ze steeds dwingender, zelfs gevaarlijk. Paarden zoeken een middenweg tussen 
kracht en gevoeligheid. Als je te veel 'leeuw' in je hebt, zullen ze op ontwijking overgaan. Heb 
je niet genoeg leeuw, dan spelen ze een spelletje met je. 

Dit herinnert me aan de bijbelse voorspelling dat de leeuw in het paradijs zal neerliggen 
naast het lam. Dat kun je interpreteren als het in evenwicht brengen van de roofdier- en prooi
dier-aspecten van de menselijke psyche. In onze beschaving, die gebouwd is op verovering, is 
er een situatie ontstaan waarin de leeuw een meedogenloze, onstuitbare moordmachine is ge
worden. Heden ten dage is het heel gewoon dat de roofzuchtige kant van de persoonlijkheid al 
vroeg in iemands leven het prooiaspect verslindt. De mensen gaan weliswaar op zondag naar de 
kerk en zitten dan uit vrije wil te luisteren naar de verhalen over discipelen die opeens al hun 
bezittingen weggeven en hun vijand de andere wang toekeren. Maar als het eenmaal maandag
ochtend is, steekt het beest in hen zijn lelijke kop weer op en krijgt de rabiate carnivoor weer de 
vrije teugel. Om verandering een kans te geven moet de menselijke psyche een andere vorm van 
wijsheid adopteren als tegenwicht voor de gewelddadige aard van het roofdier dat vanbinnen zit. 
Maar nu de hele mensheid staat te wankelen en dreigt ten onder te gaan, is er wel een wat ster
ker symbool met meer zeggingskracht nodig wil je het respect van de leeuw winnen. Het beeld 
van de bejaagde die een jager van zulke monstrueuze proporties te slim af is, is naar alle waar
schijnlijkheid niet dat van een lam. Want dat is een veel te onschuldig symbool. Het zou echter 
wel kunnen dat een paard de aandacht van deze jager wist te vangen, als nieuwe manifestatie 
van dit ideaal in zijn meest volgroeide, meest elegante, krachtigste en meest vorstelijke vorm. 

Paarden zijn een voorbeeld van de kracht van niet-roofdierachtig gedrag: relatie boven terri
torium, proces boven doelstelling, ontvankelijkheid boven strategie, samenwerking boven com
petitie, emotie en intuïtie boven rede. Tegelijkertijd hebben zij de vaardigheid om gefocust en 
assertief te zijn wanneer de situatie daarom vraagt. Ze volgen vrij letterlijk de aloude Taoïsti-
sche aanbeveling: 'Weet van het yang, maar blijf bij yin' (wat vaak vertaald wordt met: 'Ken het 
mannelijke maar behoud het vrouwelijke'). De Chinese wijze Lao Tse deed deze aanbeveling in 
de Tao Te Tjing, meer dan vijfentwintighonderd jaar geleden. Maar beschavingen gebouwd op 
verovering benadrukten steeds het tegenovergestelde. Wanneer een beschaving zoals de onze bij 
het yang zweert, het yin misprijst en degradeert, wordt onze mogelijkheid om met de andere 
mensen in harmonie te zijn, laat staan met de natuur zelf in harmonie te leven, ernstig onder
mijnd. 
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Wanneer we de wijsheid van zowel jager als prooi ontwikkelen, verandert de leeuw van 
agressor in beschermer. Hij verandert van de moordenaar van gevoeligheid naar de voorvechter 
ervan en brengt ons zodoende zowel de moed om te voelen als de bereidheid te handelen. Het 
paard met het hart van de leeuw onderdrukt emoties niet, maar laat zich er net zo min door ver
lammen. Gebruik zijn kiene prooidierinstincten om de agressie te herkennen die onder de op
pervlakte van de flitsende, brede glimlach van een collega suddert. Gebruik zijn schrandere niet-
roofdierachtige verstand om problemen uit de weg te gaan zonder in een bloedige strijd op leven 
en dood verwikkeld te raken. Houd voet bij stuk zonder anderen te commanderen. Het paard met 
een leeuwenhart belichaamt ware assertiviteit door niet in een tirannieke noch in een slachtof
ferrol te vervallen. Het ontwikkelt een gefocuste, doelgerichte denkwijze naast een open, door
voelde en procesgerichte geest die in staat is relaties liefdevol te onderhouden. 

Onze natuur weer in balans brengen, is een levenslange uitdaging. Gelukkig zijn er levende 
paarden met een warme adem die ons helpen de wijsheid van het prooidier weer nieuw leven in 
te blazen en die ons tegelijk opdragen onze innerlijke leeuw ten volle te erkennen en ten goede 
te gebruiken. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

9 De taal van de adem 
14 Het oog van de storm 
18 Dans op de grens 
27 Merlijns geest 

Intelligentie van het hart 
Emotionele verzameling 
Voet bij stuk houden 
Verlossing van het mannelijke 
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W O E S T I J N V A N I N S P I R A T I E 

Wu Wei 
Incubatie en verlichting 

Creatieve spagaat 

Hete woestijnwinden wervelen over het zand. 
Een kunstenares en haar paard gaan op in dit harde uitgestrekte landschap. 

H E T G E S C H E N K 

Soms is nietsdoen productiever dan iets doen. Creatief geluier leidt tot innovatie. 

D E U I T D A G I N G 

Die frustrerende tijd tussen het loslaten van het oude en het leven schenken aan iets nieuws is 
een essentiële, zij het oncomfortabele, natuurwet. 
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D E R E I S 

John Briggs beschrijft in zijn boek Fire in the Crucible: The Alchemy of Creative Genius dat hij 
ontdekte dat kunstenaars en uitvinders veel tijd spenderen aan 'nietsdoen'. Periodes van hoge 
en intense concentratie op een bepaald project worden afgewisseld met periodes van wat hij 
'creatieve passiviteit' noemt. De schrijver zag hierin een patroon: het begint met het stadium 
waarin je het probleem bewust van alle kanten bekijkt en de juiste vragen stelt. Dan volgt er een 
incubatietijd, waarin je op geen enkele wijze bewuste gedachten aan het probleem wijdt. En dan 
ineens gaatje vanuit het niets een licht op: alsof je het probleem eerst bijna moet vergeten voor
dat je het kunt oplossen. 

Albert Einstein heeft ooit opgemerkt dat sommige van zijn beste ideeën zó plotseling in hem 
opkwamen tijdens het scheren dat hij zichzelf van verbazing bijna had gesneden. Volgens ande
re wetenschappers kun je de drie B's - de bus, het bad en het bed - zien als de plekken waar de 
belangrijkste ontdekkingen worden gedaan. Ik kan daar nog een andere B aan toevoegen: de B 
van 'barn': schuur of stal. Omdat ik als journalist nogal eens last had van een zogenaamd 'wri-
ter's block', kwam ik al snel tot de ontdekking dat een bezoekje aan de stallen me vaak inspira
tie gaf voor een artikel. Er kwamen hele zinnen in me op als ik bezig was mijn paard aan te sin-
gelen, of - na een rengalop door de woestijn - een dampend paard af te spuiten. Veel van mijn 
cliënten vertellen hoe hun creativiteit en intuïtie tijdens en onmiddellijk na het werken met paar
den beduidend zijn gegroeid. Of ze nu werkzaam zijn in de reclamewereld, in de verpleging, als 
therapeut of in de wetenschap, deze mensen vinden op de rug van hun paard oplossingen voor 
belangrijke werkgerelateerde problemen. Problemen waarover zij zich eerder al vruchteloos het 
hoofd braken in de veel zakelijkere en stressvollere beslotenheid van kantoor. 

In onze cultuur hebben we geleerd op te kijken naar mensen die hard werken, veel kopen, 
zich maximaal inzetten en het alsmaar druk hebben. We hebben geleerd om die maatstaven te 
gebruiken. De kunst van het nzeï-streven is een verdwenen kunst en dientengevolge lijden we nu 
aan talloze stressgerelateerde kwalen. De hele geschiedenis van de westerse beschaving is er een 
van anticiperen en actief zijn. In feite was het zo dat ik helemaal terug moest naar het oude 
China om een term te vinden waarmee ik de constructieve aspecten van de ledigheid kon om
schrijven: Wu Wei, wat zoveel betekent als 'niets doen'. 

Op snel resultaat gerichte trainingsmethoden, nog scherpere bitten en andere gekke hulpmid
delen waarmee men probeert een dier van zo'n vijfhonderd kilo eronder te krijgen, leiden on
vermijdelijk tot lichamelijke en psychische instorting. Om nog maar te zwijgen van de angst en 
wrok bij het paard die het leven van de ruiter in gevaar kunnen brengen. Een stapje terug doen, 
alle doelstellingen even opzijzetten en de tijd nemen om samen met je paard 'niets te doen', 
blijkt een verrassend goede uitwerking te hebben bij langdurige gedragsproblemen, en kan ver
lichting brengen bij sommige lichamelijke problemen. Ook de relatie tussen ruiter en paard 
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bloeit op wanneer het onophoudelijk strevende intellect eindelijk eens tot rust komt en zich 
overgeeft aan het moment. Een heel nieuwe wereld aan gevoelens opent zich dan. 

In Radical Knowing: Understanding Consciousness through Relationship beveelt Christian 
de Quincey, filosoof en onderzoeker op het gebied van bewustzijn, aan om te leren onderschei
den 'welke situaties in het dagelijks leven om een intellectuele of instrumentele benadering vra
gen en welke om een gevoelsmatige of intuïtieve benadering'. De balans opmaken van je huis
houdboekje of de weg zoeken door een onbekende stad bijvoorbeeld, gaat waarschijnlijk het 
best met gebruik van je rede en intellect (hoewel je uiteraard in deze situaties je intuïtieve gaven 
ook weer niet volledig uit wilt schakelen). 

Maar een relatie ontwikkelen lijkt niet in het minst op het op orde brengen van je huishoud
boekje. En dat is nu juist waar mensen in de problemen raken. Als je probeert je relaties voor
namelijk te 'regelen' vanuit je rationele, instrumentele verstand, is dat gedoemd jammerlijk te 
mislukken. Het is eenvoudigweg het verkeerde gereedschap voor die klus. 

Voor het beredenerende verstand vol van methoden, procedures, tijdlijnen en tweedehands 
kennis, is het doodeng om dat doelloze rijk van puur gevoel te betreden. Het is als vrijwillig ge
dropt worden middenin de woestijn met een veldfles met water, en een paard zonder halstertouw 
of zadel. Het uitzicht is zo weids dat het onmogelijk is de afstand tussen de ene en de andere 
onherbergzame bergketen te schatten. Hittegolven maken het landschap onscherp en de realiteit 
lijkt binnenstebuiten te keren. Op de heetste dagen van de zomer droogt zweet direct op en kan 
je zelfs rillen van de wind die langs je blote armen waait. Wanneer de temperatuur op de ther
mometer nog verder stijgt, is het moeilijk uit te maken waar je zelf eindigt en waar de rest van 
de wereld begint. 

Je voelt je eigen hartslag naar buiten trillen terwijl de gewoonten van de logica verdampen 
in de trance van een onbeteugelde zon. Ongewild merkje op hoe de ademhaling van je paard in 
de pas loopt met de jouwe of niet. Als hij zijn hoofd snuivend in de lucht steekt en er in een ga-
lopje vandoor gaat, volg je de hoefafdrukken in het zand. En net wanneer je watervoorraad op
raakt, vind je hem terug, grazend aan de rand van een door bomen omzoomde bron. 

Woestijn van inspiratie is een wonderbaarlijke metafoor voor de creatieve spagaat tussen het 
loslaten van een oude levensstijl of denkwijze en het ontdekken van de oase, het nieuwe. Omdat 
ze het bestaan van deze oncomfortabele tussentijdse zone vergeten, laten veel te veel mensen 
zich ontmoedigen wanneer hun ideeën of dromen niet direct bewaarheid worden. Ze geven te 
vroeg op en gaan weer huiswaarts, naar dat conventionele leventje zonder voldoening, dat zij 
'geprobeerd' hadden achter te laten. 

Maar het tussentijdse stadium is een natuurwet, als het wachten op de geboorte van een kind. 
Of de zwangerschap nu gepland was of niet, je zult je toch moeten voegen naar de onzekerheid. 
Je hebt eerst geen idee of het een jongetje of een meisje wordt, of het een talent voor sport, mu
ziek, boekhouding, politiek of jeugdcriminaliteit zal blijken te hebben. Je kunt je baby niet 
dwingen te groeien, en - met de uitzondering van een bevalling met behulp van een keizersne-
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de - ook niet op de door jou gewenste tijd geboren laten worden. Het enige datje wel kunt doen, 
is goed voor jezelf zorgen, uitrusten, genieten van het leven en het stresshormoonniveau laag 
houden. 

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want controleverlies maakt het intellect razend 
en doodsbenauwd. Het is daarom beter om 'nietsdoen' welbewust uit te oefenen dan om te 
wachten tot de omstandigheden je dwingen een dergelijke onontkoombare tussentijd te respec
teren. Train je geest regelmatig met een dosis Wu Wei om je moed en creativiteit op alle gebie
den te vergroten. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

9 De taal van de adem Sociosensueel bewustzijn 
10 Bliksempaard Glimp van het volgende niveau 
13 Waar gedachten tot de hemel reiken Geestelijke verzameling 
26 Belofte Bewuste Geboorte 
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D E T A A L VAN D E A D E M 

Sociosensueel bewustzijn 
Intelligentie van het hart 

Non-verbale communicatie 

Als de adem van het paard uit zijn lichaam gaat, trekt ook de wijsheid uit zijn hart weg. 

H E T G E S C H E N K 

Als je je hele lichaam als een orgaan voor waarneming gebruikt, omhels je de wereld en voel je 
je plaats in de wereld tot in het diepst van je vezels. 

D E U I T D A G I N G 

De notie dat wij op onszelf staande wezens zijn, is een illusie. Het is lastig omgaan met besmet
telijke gedachten en emoties als je hoofd en hart in strijd zijn met elkaar. 
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D E R E I S 

Lichaamstaal zit veel complexer in elkaar dan we tot nog toe dachten. Psychologen hebben vast
gesteld dat zelfs bij mensen 90 procent van de communicatie non-verbaal is en daarvan heeft 
maar zo'n 30 procent betrekking op toon. Dus hoe zit het dan met de overige 60 procent? We
tenschappers beginnen nu tot de ontdekking te komen dat het antwoord hierop ons idee over hoe 
de werkelijkheid in elkaar zit volkomen overhoop haalt. 

Het lijkt erop dat ons brein in plaats van slechts één maar liefst drie centra heeft: in het 
hoofd, in de borst en in de buik. Ongeveer 60 procent van de cellen in het hart zijn zenuwcel
len. Dit orgaan genereert tevens een elektromagnetisch veld dat ver voorbij het lichaam reikt. 
Wetenschappers kunnen niet alleen van drie meter afstand je hartslag meten, men is ook tot de 
ontdekking gekomen dat levende wezens informatie uitwisselen over dit elektromagnetische 
veld. Dat gaat zelfs zo ver dat hun hartslag tijdens dergelijke uitwisselingen gelijk loopt. 

Emotie, zo blijkt, is een rijk geschakeerde taal die informatie uitwisselt met hart, ingewan
den en hersenen. Ook worden gevoelens besmettelijk wanneer ze voorbij het lichaam door het 
elektromagnetische veld reizen: ze hebben een zeer sterke inwerking op anderen. Mensen die 
gewoon zijn om zich van het lichaam los te maken en zich te concentreren op wat iemand woor
delijk zegt, gaan grotendeels voorbij aan de informatie die door de andere kanalen wordt door
gegeven. Als je echter je hart van mechanische pomp naar intelligent waarnemingsorgaan pro
moveert en je hele lichaam als een ontvangstapparaat gebruikt, word je je bewust van de gewel
dige hoeveelheid informatie die de meeste tweebenige schepselen links laten liggen. Vergeleken 
met de gemiddelde mens ben je dan net een paranormaal medium. 

Het woord telepathie, dat van dezelfde stam komt als empathie en sympathie, betekent om 
precies te zijn 'op afstand voelen'. Toch is het juister om telepathie te zien als communicatie van 
geest tot geest - maar blijf je ervan bewust dat je geest niet gevangen is in je hersenen, maar 
door je lichaam pulseert en in je omgeving uitstroomt. Prooidieren zoals paarden verlaten zich 
op dit 'zesde zintuig'. Zij reageren op kleine veranderingen in houding, spierspanning, ademha
ling, kortom: zij lezen de emoties van zowel andere paarden als van roofdieren - en die van 
mensen. Zij kunnen zo goed op afstand voelen wat er door anderen heengaat dat zij met preci
sie emoties spiegelen die mensen met succes weten te verbergen voor andere mensen. Hoe doen 
zij dit? 

Toen ik mij in hun wereld onderdompelde, kwam ik tot het besef dat paarden routinematig 
emotie zenden en ontvangen in de vorm van spanning in de ingewanden. In de loop der tijd heb
ben zij mij geholpen deze gevoeligheid terug te vinden. Als er een schok door de kudde heen 
golfde, voelde ik een stoot in mijn darmen en schoot er een elektrische stroom door mijn rug
gengraat, net vóór het eerste opgeschrokken hengstveulen zijn hoofd opgooide, keerde en ervan
door ging. In het zadel kon ik door dit nieuwe talent een schrikreactie van mijn paard voorspel-
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len voordat zijn hoeven van de grond gingen. Hierdoor kon ik vloeiend met zijn plotselinge zij
sprongen meebewegen alsof hij en ik samen een centaur waren. 

Deze gewaarwording vond niet plaats op het niveau van huidcontact en het was net zo min 
een kwestie van iemands lichaamstaal kunnen lezen. Het leek eerder te werken als een innerlij
ke spanning die werd aangezwengeld door resonantie - net zoals snaren resoneren op een toon 
van buiten, ook al worden ze zelf niet direct beroerd. Net zoals geluid of geur onzichtbaar maar 
niettemin vol informatie door de lucht reist, verspreidt ieder van ons emoties die anderen fysiek 
raken. Het is letterlijk een zesde zintuig, geen bovennatuurlijke gave maar een oeroud instinct 
dat mensen kwijtraken doordat geest en lichaam van elkaar ontkoppeld raken, meestal door so
ciale controle. Je kunt niet liegen tegen schepsels met een alert emotioneel bewustzijn. Zij voe
len zich alleen op hun gemak wanneer authentieke gevoelens en beweegredenen erkend worden. 

Onderzoekers als Candace Pert en anderen die werken op het gebied van psycho-neuro-im-
munologie zijn erachter gekomen dat niet alleen de hersenen neuropeptiden produceren (mole
culen die emotionele informatie dragen) maar dat deze ook op andere plekken in het lichaam 
worden gegenereerd, vooral in het hart en de ingewanden. Als mensen de uitdrukking 'onder-
buikgevoel' gebruiken, is dat geen metafoor. Paarden met hun extreem lange en gevoelige inge
wanden - en grote harten trouwens - vertonen vergevorderde emotionele scherpzinnigheid. De 
volumeknop staat niet alleen verder open in hun lichaam, zij hebben daarnaast ook geen last van 
dat onbarmhartige mentale gewauwel dat de belangrijke binnenkomende boodschappen over
stemt. Bovendien hebben ze bij lange na niet zoveel uit steen gehouwen oordelen. 

Vanuit paardenperspectief bestaan er geen goede of slechte emoties. Er is enkel informatie. 
Zogenaamd negatieve emoties hebben vaak extra lading omdat zij een snelle respons vergen om 
overleving zeker te stellen. Maar paarden ervaren meer stress van de menselijke neiging om 
emoties te maskeren en dat niet alleen omdat roofdieren rondsluipen en zich in het gras verstop
pen. 

Paarden worden merkbaar drukker in de nabijheid van mensen van wie de ware gevoelens 
niet overeenstemmen met wat ze naar buiten toe uitdragen, mensen die boosheid, angst en droe
vigheid proberen weg te moffelen onder een gelukkig en succesvol voorkomen. Dit is niet een 
soort van veroordeling door het paard van onze neiging tot liegen over wat we werkelijk voe
len; het is een weerslag van de mechanische, fysieke en biochemische processen van emoties -
en de besmettelijke natuur daarvan. In zijn baanbrekende boek Sociale intelligentie noemt Da
niël Goleman verschillende onderzoeken die aantonen dat je bloeddruk stijgt wanneer je pro
beert gevoelens te onderdrukken. Ook de bloeddruk van degenen met wie je dan in contact bent, 
stijgt gestaag mee. Natuurlijk meten leugendetectors schommelingen in spanning. Maar er is 
geen machine voor nodig om een verborgen agenda te laten zien. Alle levende wezens zijn ont
worpen om dergelijke inlichtingen op afstand uit te zenden en te ontvangen. 

Met uitzondering van sociopaten, gaat bij mensen die angstig of boos zijn de bloeddruk om
hoog, en worden de hartslag en de ademhaling versneld, ook al zetten ze hun beste pokerface 
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op. Het vergt extra energie om deze gevoelens te verbergen, wat de gejaagdheid die je lichaam 
uitstraalt vergroot. 

Het goede nieuws is dat ook positieve emoties besmettelijk zijn. Iemand die echt plezier of 
vrede ervaart in situaties die andere mensen de boom in jagen, kan een kalmerend effect heb
ben op iedereen om hem heen. 

Meestentijds vindt deze uitwisseling onbewust plaats omdat wij onszelf erop getraind heb
ben om lichamelijke input te negeren. Als gevolg hiervan raken we maar al te licht betoverd door 
woorden, ons eigen innerlijke gebabbel incluis. Maar paarden en andere dieren verhouden zich 
voornamelijk met non-verbale signalen tot ons. Daarom is het wel zo correct om alert te zijn op 
hoe we met hen communiceren, niet alleen met zichtbare lichaamstaal maar ook door middel 
van oppervlakkiger of dieper ademen, onze hartslag, onze bloeddruk, onze nabijheid, de agres
sie of de vriendelijkheid waarmee we hen benaderen, en de eigenschappen van onze aanraking. 

Als je werkt met een hooggevoelig prooidier als een paard heeft het bijvoorbeeld geen zin 
om te proberen hem te kalmeren door lief tegen hem te praten of 'Rustig nou!' te roepen. Als 
jouw hart op volle toeren slaat, jij je in een foetuspositie opvouwt en je zijn buik met jouw benen 
vastklemt, geef je angst door. Je zult geen respect afdwingen als je onderdanig achteroverbuigt 
en terugdeinst. Hij weet maar al te goed dat je een voetveeg bent. Als je lichaam zegt: 'Loop 
maar over me heen', dan zal hij je alle kanten op sturen zonder datje een stap verder komt, hoe 
je ook smeekt, scheldt of hem met zoete woordjes op andere gedachten probeert te brengen. 

De antropoloog E . Richard Sorenson heeft non-verbale dimensie van relaties de naam 'soci
osensueel bewustzijn' gegeven. Naarmate we dit sociosensuele bewustzijn meer tot ons door 
laten dringen, krijgen we een beter begrip voor de dubbele boodschappen die we ook andere 
mensen te pas en te onpas sturen. Hoe vaak heb je al ouders lusteloos tegen hun kinderen horen 
zeggen dat ze hun 'kamer moeten opruimen, anders . . . ' , zonder enig resultaat? Hoe vaak is het 
je wel niet gebeurd dat je in een relatie om meer ruimte vroeg, waarop de ander juist nog op
dringeriger werd? Verstaan wat we tegen elkaar zeggen is maar het bovenste vernislaagje van 
onze communicatie. De hoofdmoot van alle informatie wordt op een onbewust niveau verstuurd 
door mensen die woorden letterlijk blijven nemen, ook al zouden ze beter moeten weten. Soci
osensueel bewustzijn geeft ons de mogelijkheid om gedrag beter te voorspellen. Let bijvoor
beeld eens op een medewerker die zegt bereid te zijn een extra klus te doen: gaat hij met zijn 
hele lijf akkoord? Fronst hij, of kijkt hij opzij met een vastberaden zucht, dan is het waarschijn
lijk nodig dat zijn vorderingen goed in de gaten worden gehouden en moet hij voortdurend ge
motiveerd worden om de klus tot een succesvol einde te brengen. Maar als zijn ogen gaan glin
steren en je een vlaag van energie en enthousiasme door de kamer voelt trekken, dan kun je 
ervan op aan dat hij ermee aan de slag gaat. 

Echt goede psychotherapeuten houden niet alleen de lichaamstaal van een cliënt in de gaten, 
ze letten ook op schommelingen in hun eigen lijf en hun eigen gevoel. Goleman verklaart dat 
zij op deze manier 'emotionele ondertonen die patiënten zelf nog niet eens in hun eigen bewust-
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zijn hebben toegelaten' gadeslaan. Toch heb je geen universitaire graad nodig om op dit niveau 
te functioneren. Paarden doen niet anders. Naast het feit dat zij andermans gevoelens ontwaren, 
kunnen ze je ook laten zien wanneer iemands echte wensen verschillen van wat hij welbewust 
benoemd heeft. Zoals je al geraden hebt en misschien ook wel zelf ervaren: deze dieren reage
ren op wat het hart wil en dat kan behoorlijk verwarrend en frustrerend zijn voor mensen wier 
hoofd en hart in strijd zijn met elkaar. Dit klinkt wellicht poëtisch en mystiek, maar er zou wel 
eens een fysiologische reden voor deze 'universele waarheid' kunnen zijn. 

Het Institute of Heart Math (IHM) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar 'cardio-elektro-
magnetische communicatie' en stelt dat het elektrische veld van het hart circa zestig maal gro
ter is dan de elektrische activiteit die door de hersenen gegenereerd wordt. Het magnetische veld 
dat uit het hart voortkomt, is meer dan vijfduizend maal sterker dan het magnetische veld van 
de hersenen en kan op meters afstand van het lichaam in alle richtingen waargenomen worden. 
Wanneer je met anderen communiceert, met name met diegenen die niet al te veel waarde hech
ten aan woorden, zend je een veel sterker signaal vanuitje hart dan vanuitje hoofd. 

Ons werk met paarden duidt erop dat communicatie vanuit het hart de verhoudingen danig 
verbetert. De eerste stap is op te merken hoe je lichaam aanvoelt in de nabijheid van een bepaald 
paard. Houd je je adem in? Slaatje hart op hol? Trek je je schouders tot je oren op? Als dat zo 
is, ben je nerveus of angstig - of je pikt de spanning van het paard op. Het doet er niet veel toe 
wie van jullie ermee begon, wantje zult beiden de grotere opwinding opmerken. Door te erken
nen dat er angst of ongerustheid 'in de lucht hangt', in plaats van door te gaan alsof alles 'pri
ma' is, laatje alle mogelijke extra spanning los die het gevolg zou zijn van de poging om dit ge
voel te onderdrukken. En dan is de kans groot dat je meer aandacht schenkt aan de subtiele re
acties van het paard. Zo kan het gebeuren datje simpelweg door weer congruent te worden, vol
doende ontspanning bij jouzelf en je paard teweegbrengt om weer op te pakken wat je aan het 
doen was, ook al snap je de oorsprong van de spanning niet. 

De volgende zet is je bewuste aandacht naar je hart te sturen, misschien door je voor te stel
len dat er een licht uitje hersenen naar je nek sijpelt en in je borstkas trekt. Stel de vraag: 'Wat 
wens ik in het diepst van mijn hart met dit paard te beleven vandaag?' Dat kan iets volledig an
ders zijn dan je in je hoofd had. Wat het antwoord ook is, stel je voor dat deze hartenwens door 
het veld van je hart heen naar buiten toe gaat en het veld van het hart van je paard raakt. En vraag 
voor de gekkigheid eens aan het paard of hij enig idee heeft over hoe die wens vervuld zou kun
nen worden. Visualiseer hoe zijn antwoord door zijn hartsveld naar het jouwe terug pulseert. 
Laat het gevoel in je borstkas uitzetten, door je lichaam gaan en tot slot naar je hersenpan op
borrelen. Zoals bronwater dat naar de oppervlakte van je verstand bruist waar het in woorden 
omgezet kan worden, of zoals een televisie satellietgolven versterkt en omzet in beelden. 

Een kleine honderd jaar geleden voordat er radio, televisie en mobiele telefonie was, zou het 
idee dat een onzichtbaar veld om het lichaam heen anderen kan beïnvloeden en met anderen kan 
communiceren, afgedaan worden als een waanidee of magie. Toch duidt het onderzoek van het 
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IHM (www.heartmath.org) erop dat het elektromagnetische veld van het hart een belangrijke 
drager van informatie is. Met je hart denken en communiceren is geen sentimentele metafoor. 
Toen we dit idee uitprobeerden bij paarden (die mensen niet naar de mond kunnen praten om ze 
modieuze maar lege theorieën aan te smeren) waren we getuige van opmerkelijke uitwisselin
gen. Vaak gebeurde het dat wanneer iemand met zijn eigen hartsbewustzijn het veld van een 
paard raakte dat halverwege de bak stond, het paard stopte met wat het aan het doen was en de 
persoon recht aankeek. En vervolgens is er afstemming. Wanneer de leerling zucht, zucht het 
paard ook. Wanneer de pupil lacht, proest en ontspant het paard, en dat alles nog vóór die per
soon de kraal in loopt. Als je de suggesties van het paard serieus neemt, kun je zelfs letterlijk 
op elkaar reageren zoals je je had voorgesteld, met zeer geringe aanwijzingen of aansporingen. 

'Door te leren ons bewustzijn in het hart te plaatsen, kunnen we beginnen de wereld - mine
ralen, planten, dieren en mensen - te leren kennen op een vergeten maar hoogst natuurlijke ma
nier', schrijft Stephen Harrod Buhner. De schrijver, die kruidengenezer en psychotherapeut is, 
heeft in het nummer van maart-april 2006 van Spirituality and Health het artikel 'The Heart as 
an Organ of Perception' uitgebracht. Hierin beschrijft hij een paar uitdagende theorieën over 
cardio-elektromagnetische communicatie en de implicaties ervan voor de manier waarop wij in 
harmonie komen met de wereld om ons heen: 'We leven allemaal ondergedompeld in velden vol 
betekenisvolle informatie. Deze velden golven op ons in vanaf het moment van onze geboorte. 
We ervaren deze velden niet als een stroom woorden maar als emoties, als de aanraking van het 
leven. Deze uitwisseling, geworteld in ons hart, verandert ons leven, vormt de kwaliteit van ons 
leven en herinnert ons eraan dat we nooit alleen zijn ... Dankzij de cognitie van het hart bewe
gen wij ons van een rationele oriëntatie in een dood, gemechaniseerd universum naar één waar
in unieke waarnemingen en emoties gekend en bekrachtigd worden. Wij raken steeds sterker 
verbonden met het weefsel van het leven en krijgen de mogelijkheid om te zien dat alles in deze 
wereld bezield is.' 

Zoals ik mijn leerlingen vaak zeg: 'Je hebt hersens in je hart; gebruik ze alsjeblieft!' 

V E R W A N T E W I J S H E I D 
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Flits van inspiratie 
Glimp van het volgende niveau 

Niet-gemanifesteerde mogelijkheid 

Terwijl wolken de maan en de sterren verduisteren, verlicht een bliksempaard het landschap 
en verdwijnt weer in de nacht. 

H E T G E S C H E N K 

Inspiratie schiet als een elektrische schok door je lichaam, her en der op haar pad de toekomsti
ge helderheid aanstippend. 

D E U I T D A G I N G 

Wanneer het voorstellingsvermogen zich roert, stormen nieuwe ideeën, met een geweldige la
ding energie het bewustzijn in. Maar het kan moeilijk zijn dit extra potentieel vast te houden ge
zien de flinke inspanning en toewijding die het hem kost om zich te manifesteren. 
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D E R E I S 

Flitsen van inspiratie zijn net wilde paarden. Je moet door ongetemd territorium reizen om ze te 
vinden. En of je ze nu opzoekt of ze onverwacht tegen het lijf loopt, die eerste aanblik is adem
benemend. De beste cowboys kunnen je vertellen datje als een mustang moet denken om zijn 
spoor te volgen en hem te kunnen temmen. Datzelfde geldt voor nieuwe ideeën. Creatieve ge
nieën hebben in de eerste stadia van vernieuwend denken profijt van een geestesgesteldheid die 
vaker onder paarden voorkomt dan bij geciviliseerde mensen. Maar grote kunstenaars hebben 
ook de vasthoudendheid, concentratie en het doorzettingsvermogen om deze vernieuwingen 
voor expressie aan te wenden; alleen mensen kunnen dat. 

Het is aangetoond dat een te grote nadruk op logica, taal, wilskracht en focus de creativiteit 
en het bewustzijn vermindert. Sensaties en gevoelens stromen onophoudelijk ons lichaam in en 
borrelen op naar de oppervlakte van ons verstand, maar slechts enkele van deze nuances redden 
het om door de machtige, kritische frontale cortex van de menselijke hersenen heen te komen. 
Wanneer we een gedachte vormen en de focus van deze gedachte dusdanig vernauwen dat we 
het in gesproken of geschreven woorden kunnen vatten, negeren we een veel rijker informatie
veld. Door deze vereenvoudigde kiekjes van de realiteit aan andere mensen door te geven, stol
len ze tot een cultureel perspectief dat letterlijk vorm geeft aan de manier waarop wij de wereld 
waarnemen. Wanneer we bijvoorbeeld naar een boom kijken, filteren we een stroom zintuiglij
ke gegevens door een stereotiep denkpatroon, het patroon waaraan we gewend zijn geraakt door 
ouderlijke en culturele bekrachtiging. Als gevolg daarvan is er veel informatie die nooit onder 
onze aandacht komt. We hebben een punt bereikt waarop de emoties en herinneringen waarvan 
je je het meest bewust bent, voornamelijk in gang worden gezet door gedachten en woorden. 

Het ziet ernaar uit dat herinneringen bij andere diersoorten juist door emoties worden opge
roepen evenals de lichamelijke gewaarwordingen waaruit die emoties ontstaan. Hoe het ook zij, 
dieren scheiden gedachten en herinneringen niet van gevoel en sensatie. Die vier zijn altijd met 
elkaar verbonden. Het bewustzijn van het paard zwemt letterlijk in een zee van nuances, een zee 
die ook aanwezig is in het menselijk brein voordat de ervaringen met behulp van taal gefilterd 
worden. De meeste mensen vereenzelvigen zich met wat er naar de oppervlakte van deze oce
aan komt en gevangen wordt in het net van de frontale cortex. Dit net is 'geknoopt' van de 
meestal ingesleten en 'normale' gedachten die de taal je perceptie oplegt, en de kleine hoeveel
heid zintuiglijke gegevens die door deze mentale zeef heen wisten te komen. 

In zijn boek Fire in the Crucible: The Alchemy of Creative Genius, heeft John Briggs de re
sultaten van talloze onderzoeken bijeengebracht die illustreren dat kunstenaars en uitvinders 
hun gedachten laten pulseren in een preverbaal veld van nuances. Om deze krachttoer dwars 
tegen de invloed van culturele conditionering in te volbrengen, zijn ze geneigd zich op te stel
len als buitenbeentjes die maar moeilijk hun plaats in de maatschappij vinden. Veel creatieve ge
nieën zoals bijvoorbeeld Albert Einstein doen het niet goed op school en gaan pas praten als ze 
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wat ouder zijn, waardoor ze zich dus meer bewust zijn van onuitgesproken gevoelens en gewaar
wordingen en aanwijzingen via de lichaamstaal. Door hun onvermogen of weigering zich vol
ledig te onderwerpen aan een systeem dat gebaseerd is op gezag van buitenaf, tweedehands 
ideeën en het onderdrukken van emoties, weten genieën het vermogen om hun hele brein te ac
tiveren te behouden en te versterken. Informatie kan in zulke mensen vrij rond stromen en ver
sterkt zo alle diepere, multi-zintuiglijke paden en centra van bewustzijn overal in het lichaam. 
De neiging om een scheiding te maken tussen gedachten en emotie, herinnering en gewaarwor
ding wordt zwakker. Daaruit ontstaat een indringend niet-lineair proces, een stormvloed van 
sensaties en beelden die in wisselwerking staan met hogere gedachten en aspecten van het ge
heugen die zó complex zijn en zó veel facetten hebben, dat het niet met behulp van woorden kan 
worden beschreven. En al die elementen beïnvloeden elkaar, bouwen op elkaar voort, worden 
steeds woester en spuwen geweldige flitsen elektrische energie uit. Onderzoekers benadrukken 
dat dit hele proces zó snel gaat dat je nauwelijks in de gaten hebt dat er wat gebeurt, laat staan 
wat er gebeurt. 

Nu kan een mens - of een paard, aangezien we het toch over paarden hebben - in theorie 
zijn hele leven op dat niveau opereren en nooit ofte nimmer erkenning krijgen voor de vele ver
nieuwende inzichten die het resultaat zijn van dat proces. Een zogenaamd creatief genie wor
stelt voortdurend met de taak die inzichten aan zijn omgeving door te geven in de vorm die zich 
daar het best voor leent: muziek, beeldende kunst, poëzie, wiskunde. Zijn talent voor vernieu
wing komt voort uit zijn vermogen om onderling verbonden inzichten aan te spreken en te ver
diepen, waarvan de bronnen een verhoogd zintuiglijk bewustzijn (kaart 9) en intuïtie (kaart 30) 
zijn. Briggs ontdekte tevens dat creatieve genieën veel tijd spenderen aan 'nietsdoen'. Periodes 
van intense concentratie op een bepaald project worden afgewisseld met periodes van 'creatie
ve onverschilligheid' (kaart 8). 

Ik heb ontdekt dat dit zich openstellen voor de nuance, voor zintuiglijk waarnemen en non-
verbale communicatie zonder een specifieke koers te volgen, zorgt voor soortgrens-overschrij-
dend contact, en dat succesvolle en efficiënte ruiters daar goed in zijn. Iemand die waarlijk de 
titel 'paardenfluisteraar' verdient, legt contact van binnenuit, herkent het paard en smeedt zo een 
nog hechtere onderlinge band (kaart 30). De communicatie tussen mens en paard verloopt zo 
snel dat het zelfs voor een welbespraakte ruiter moeilijk is om achteraf te vertellen wat er pre
cies gebeurde. 

Wanneer de klik er eenmaal echt is, voelt paardrijden als een hele serie kleine openbaringen 
die beloond worden met steeds nieuwe golven endorfine. Je bewuste denken sukkelt er maar wat 
achteraan. Op golven van verrukking schieten de flitsen van inzicht door je heen, als een stroom 
van instinctieve reacties. Dat is de 'kick van het paardrijden' waardoor mensen altijd weer terug 
komen en méér willen, ondanks het vele werk dat deze schitterende dieren met zich meebren
gen. Paardrijden is werkelijk een creatieve daad, muziek in beweging, een sublieme en verstil
de improvisatie van twee zielen die moeilijk in een beeld of in woorden te vatten is - hoewel 
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door de eeuwen heen kunstenaars van Michelangelo tot Kim McElroy geprobeerd hebben 
juist dat te doen. 

8 Woestijn van inspiratie 
9 De taal van de adem 
11 Uithoudingsvermogen 
30 Intuïtie 
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Non-verbale communicatie 
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Intersubjectiviteit 
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U I T H O U D I N G S V E R M O G E N 

Baanbrekers' uitdaging 
Volharding in een visie 

Arbeid en risico 

Vastberaden volgt een paard de hoefslag door fluorescerende zonsopgangen, 
^ vlammende zonsondergangen en regenbogen 

die zich aan de rand van een storm vormen. 

H E T G E S C H E N K 

Inspiratie en toewijding werken samen om je hartenwens te vervullen. 

D E U I T D A G I N G 

De weg naar succes kent vele omwegen die je meer kunnen leren dan je had gedacht. Vertrou
wen, aanpassingsvermogen en een vaste overtuiging zullen je helpen om jouw omwegen af te 
leggen. 
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D E R E I S 

Heb je wel eens iemand ontmoet die briljante ideeën heeft maar er nooit echt iets mee doet? 
Koffiehuizen zitten vol met would-be schrijvers, musici en ondernemers die anderen kunnen 
vermaken met fascinerende inzichten en gevatte repliek. Wanneer het er echter op aankomt een 
paar van deze spannende concepten uit te kiezen en uit te werken, redden deze mensen het 
meestal niet. Maar al te veel gefrustreerde kunstenaars hangen een beetje rond en recenseren an
dermans romans, liedjes en uitvindingen, klagend dat het laatste succes van een ander wel het 
gevolg moet zijn van geld, kruiwagens, connecties met de onderwereld of het spreekwoordelij
ke toeval. 

Waarom slagen mensen, zelfs de intelligente uitvinders, de genieën en wonderbaarlijke ta
lenten, er niet in hun ideeën te verwezenlijken? Anderen met minder goede, zelfs bizarre ideeën 
weten ondertussen wonderen te verrichten. Mettertijd heb ik opgemerkt dat de laatsten iets ge
meen hebben: uithoudingsvermogen, de vaardigheid te blijven vasthouden aan een visie on
danks een schier eindeloze reeks obstakels. 

Inspiratie en obsessie dragen geweldige energie in zich. Maar je hebt ook de wil nodig om 
door te ploeteren, dag na dag met zijn saaie, razend makende beslommeringen - zonder je in die 
details te verliezen. Je moetje realiseren dat hoeveel tijdje ook neemt voor het bereiken van je 
doel, dat waarschijnlijk twee of drie keer zo lang gaat duren. En de tegenstand die je zult onder
vinden zal soms groot zijn. Realiseer je dat als grote uitvinders enig idee hadden gehad wat er 
werkelijk voor nodig zou zijn om te slagen in de wereld, de meesten van hen gillend naar de 
dichtstbijzijnde videotheek waren gerend en daar met de vuist op tafel een baan hadden geëist. 

Het is als endurance-rijden. Je kunt niet zomaar ten tonele verschijnen en verwachten te win
nen, of zelfs maar te finishen, op een honderdmijlsrit. Je moet het rijdier vinden dat niet alleen 
uren kan draven en naar de eindstreep kan galopperen, maar dat er ook met hart en ziel voor 
gaat. Daarna moetje met dat paard een band opbouwen, zijn lichaam en het jouwe op conditie 
brengen door lange eenzame ruitertochten te maken waarbij je kreupelheid, uitputting en wei
gering van zowel paard als ruiter het hoofd moet bieden. 

En dan de wedstrijd zelf. Halverwege breekt misschien je singel, of scheurtje teugel, of je 
paard schrikt op en gooit je eraf op het randje van een 300 meter diepe duik in vergetelheid. Ga 
je die merrie verkopen, een meer 'verantwoordelijke' tak van de ruitersport beoefenen of les 
nemen bij een ervaren langeafstandsruiter en het nog eens proberen? Het aantal ongelukken, ob
stakels en keuzes is oneindig. 

Caroline Myss heeft een grap over het risico en de onzekerheid die vastzitten aan het volgen 
van je ware roeping. 'Weetje hoe je God aan het lachen kan maken?' vraagt ze. 'Vertel hem eens 
over jouw plannen!' De weg van jezelf manifesteren gaat vaker kronkelend langs ruige pieken 
en diepe ravijnen dan via een vlak parcours door een prettig dal. Er is altijd wel een smalle pas 
die geërodeerd is, een brug die is weggespoeld bij een recente storm en te dicht struikgewas. 
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Maar de omstandigheden die je van je pad brengen kunnen je naar een geestverruimend pano
rama leiden, of een vredig bergmeer dat door een bron wordt gevoed. Wie weet besluit je daar 
ooit een hutje te bouwen. 

Vaak wordt me gevraagd welke weg ik heb bewandeld om auteur, clinicleider en directeur 
van een conferentieoord te worden. Het antwoord is dat mijn droom over lange afstandrijden 
ging; ik realiseerde me destijds alleen niet dat dat een metafoor was en ik het paard. Toen ik mijn 
zwarte Arabische merrie Tabula Rasa in 1993 kocht, was ik letterlijk op zoek naar een goed en-
durancepaard. A l gauw bezeerde zij het kniegewricht van haar achterbeen en nam de droom een 
totaal andere wending. 

Teleurgesteld dat Rasa nooit in staat zou zijn een complete vijftigmijlsrace (80,5 km, vert) 
uit te lopen, en met een stapel openstaande dierenartsenrekeningen in het achterhoofd, werd ik 
leerling-trainer bij een Arabierenfokkerij. Ik reed jonge paarden in onder begeleiding van een 
volleerd ruiter, iets wat nooit bij mijn plannen had gehoord. Sterker nog, doordat ik tijdens mijn 
pauzes uren met mijn revaliderende merrie door de wei slenterde, kon ik aspecten van paarden-
gedrag observeren die ik nooit zou hebben opgemerkt als Rasa en ik vooral veel uren hadden 
gemaakt op ruiterpaden. Het waren de paarden zelf, meer dan de trainers, die een diepe indruk 
op mij maakten. Deze ervaringen brachten mij ertoe mijn eerste boek te schrijven, De Tao van 
Equus, een project dat tot nog meer wendingen en bochten aanleiding gaf. 

Ik had in het begin hooguit een vaag idee om uit te zoeken wat mensen van paarden kunnen 
leren; dat idee was nog lang niet helder genoeg omlijnd om tot het eerste voorstel voor een boek 
te kunnen komen. Vier jaar lang onderzocht ik verschillende rijstijlen die het de ruiter mogelijk 
maken om iets van zichzelf te leren. Ik interviewde mensen die zich bezighielden met therapeu
tisch rijden en 'door paarden ondersteunde' geestelijke gezondheidszorg. En ik noteerde mijn 
eigen indrukwekkende ervaringen met paarden. Om al dit onderzoek en deze zelfstudie te kun
nen betalen, namen mijn man en ik een tweede hypotheek op ons huis. Toen het geld opraakte, 
ging ik werken in een gezinsvervangend woonproject voor gehandicapten. Kort gezegd probeer
de ik zodoende enkel financieel het hoofd boven water te houden. In deze omgeving zonder 
paarden merkte ik dat wat paarden mij hadden geleerd, mensen kon helpen, ook hen die moge
lijk nooit zouden willen rijden. 

In 1997 stichtte ik Epona Equestrian Services, samen met lokale trainers die geloofden in de 
helende kracht van de band tussen paard en mens. Wij droomden van een wellnesscentrum dat 
ten goede zou komen aan beiden. Maar dat plan bracht meer werk en risico's met zich mee dan 
wij hadden voorzien. Leden kwamen en gingen en kwamen soms later terug; ik bleef mijn on
gebaande pad vervolgen. In de loop der jaren ben ik tegen frustratie, kritiek, cynisme en verraad 
aangelopen. Maar daar tegenover stonden steun, inspiratie en hechte vriendschap. 

Het was pas in 2005, twee boeken en een gloednieuwe carrière als workshopleider verder, 
dat ik een investeerder vond die bereid was het wellnesscentrum te financieren. Tegen die tijd 
was dat centrum veranderd in een internationaal studiecentrum en ruiterkamp. Zelfs toen had ik 
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geen idee wat er op me af kwam. Het aanstellen van mensen die zo'n ambitieus plan oprecht 
konden koesteren, was als het managen van een hele kudde endurancepaarden. Ik moest vast
stellen wie over de juiste vaardigheden beschikte, het hart op de juiste plek had en gezegend was 
met de combinatie van boerenverstand en lef; en dat was niet eenvoudig. 

Vandaag de dag leef ik op nog geen halve kilometer afstand van de Arizona Trail, een pitto
resk maar soms ook verraderlijk netwerk van ruiterroutes dat de hele staat omspant. Schrijven, 
onderzoeken en het runnen van een conferentieoord aan de rand van dit verbluffend mooie land
schap neemt zo veel tijd in beslag dat ik nog maar zelden de tijd heb om op te zadelen en het 
pad naar de heuvels te nemen. Maar elke avond breng ik tijd door met Rasa, haar maatje, hun 
kroost en de andere wonderbaarlijke paarden die bereid waren deze tocht met mij te onderne
men. Achter de weilanden waar ze grazen gaat de zon onder en smelt hij samen met een berg 
die lijkt op een zwangere mediterende medicijnvrouw. Ik blijf me verwonderen over de kronke
lige paden die ik bij mijn avontuur heb afgelegd. 

Mijn ervaringen, zowel de 'goede' als de 'slechte', hebben zich samengevoegd tot het inge
wikkelde bouwsel waaraan je een groot ruiter herkent - en ik ben een groter ruiter geworden 
dan ik had gedacht. Daarom kan ik weinig anders doen dan te vertrouwen op het gevoel in mijn 
expressieve handen aan de teugels. Soms droom ik dat ik mijn vingers voor me uitstrek en dat 
ze veranderen in hoeven, dat mijn nek afbuigt naar beneden, mijn oren naar het topje van mijn 
hoofd klimmen en ik het scherpe metalige smaakje van wijsheid kan proeven op het bit. A l die 
tijd loopt de zwarte merrie naast me, zoals een pakpaard een bereden paard vergezelt. Zij stelt 
me op mijn gemak met stille, wonderlijke verhalen terwijl we steeds behendiger over dat steile 
en smalle pad gaan. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

2 Geloven Het authentieke zelf 
3 Het valse zelf Innerlijke obstakels voor succes 

Flits van inspiratie 
Kracht in dienst van hogere doelen 

10 Bliksempaard 
12 Authentieke kracht 
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A U T H E N T I E K E K R A C H T 

Lichamelijke verzameling 
Evenwicht en lenigheid 

Kracht en vitaliteit in dienst van hogere doelen 

Een glimmend gladde hengst, in de bloei van zijn leven, 
is het roerloze toonbeeld van kracht en beweging. 

H E T G E S C H E N K 

Lichaam, verstand en geest bundelen hun krachten om geweldige macht te kanaliseren. 

D E U I T D A G I N G 

Ware macht omvat meer dan fysieke fitheid. Of je nu een paard berijdt, een nieuw idee ontwik
kelt of een bedrijf leidt, je moet leren potentieel af te tappen zonder te overvragen. 
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D E R E I S 

In talloze westerns springt de held op zijn ros en zet hij met een zwaai van de teugels en een 
schor ' Ya ' af in een volle galop. Een machtig geluid van dreunende hoeven weerklinkt als paard 
en ruiter op de horizon af stormen; ze verdwijnen in een stofwolk als in een luchtspiegeling. 

Nieuwe ruiters willen zelf graag zoiets meemaken. Door de wol geverfde cowboys daaren
tegen zijn te paard net zo cool als wanneer ze tegen een hek geleund staan. Een veehouder uit 
Arizona vertelde me dat kandidaatwerknemers een test moeten ondergaan. Als ze in het zadel 
springen, om hun as draaien en over het ruiterpad wegscheuren, hebben ze gefaald. 'Hard en 
snel rijden betekent datje hoogstwaarschijnlijk op je eigen benen de ondergaande zon tegemoet 
zult lopen', zo legde hij uit, 'een goed koeiendrijverspaard verdient respect. Als we een van onze 
medewerkers een rotsige helling af zien racen, heeft dat hetzelfde effect als het luiden van een 
alarmbel. We laten vallen waar we mee bezig zijn en haasten ons om te helpen; het is hem ge
raden dat hij dan ook echt in de penarie zit.' 

Verslaafd als ze zijn aan snelheid als maat voor paardenkracht, trappen de meeste mensen 
lang voordat ze hun eerste paard aanschaffen met open ogen in het 'Wilde Westen fantasietje'. 
Leren rijden heeft meer gemeen met oude Kung Fu-füms dan met westerns. Je moet lenigheid, 
onderscheidingsvermogen en innerlijke balans ontwikkelen om opgewassen te zijn tegen vijf
honderd kilo spieren. Ook paarden moeten zorgvuldig worden getraind en afgericht om de sou
plesse, verzameling, impuls en zelfbeheersing onder de knie te krijgen die nodig zijn om steeds 
fit te blijven. 

'Impuls is een krachtsexplosie die niks van doen heeft met snelheid', verklaart trainer en di
recteur van Meredith Manor International Equestrian Centre, Ron Meredith. 'Het betekent dat 
een paard krachtiger met zijn spieren duwt, en niet dat hij meer stappen maakt.' In een artikel 
op het internet, genaamd 'The Training Tree: Impulsion', onderstreept hij 'dat impuls ook niets 
te maken heeft met opwinding. Je gebruikt geen sterkere (bijvoorbeeld luidere) prikkels want 
daarmee jaag je je paard op stang. Als je het niveau van opwinding van je paard opschroeft, krijg 
je een opgewonden paard in plaats van een dat kan doen wat zijn ruiter van hem vraagt.' 

Het gaat om lichamelijke, mentale én emotionele verzameling. De schrijfster Sherry L . Ac-
kerman zegt in haar invloedrijke boek Dressage in the Fourth Dimension dat een goed getraind 
paard zelfs in stilstand macht uitstraalt omdat 'het in al zijn onbeweeglijkheid de energie van 
elke beweging bevat. Het paard is als een kat, klaar voor de sprong vanuit zijn licht gebogen 
achterhand en zijn opgekrulde lendenen. Zolang je deze verzamelde positie niet verstoort blijft 
hij - vanuit deze machtige basishouding - gereed staan voor snelle beweging in elke richting, 
in elke gang. Je zit niet langer te paard. Je bevindt je in een vloeiende stroom van bewustzijn.' 

Een gevoelig afgericht rijdier is het moeilijkst om te berijden. Hij vat een subtiele gewichts
verschuiving op als betekenisvolle communicatie en zal zijwaarts gaan bij de minste ongelijk
heid in de zit van de ruiter. Hij zal een been dat lichtjes langs de singel strijkt opvatten als een 
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teken om voorwaarts te spurten. Serieuze ruiters ontwikkelen een 'onafhankelijke zit', dat wil 
zeggen dat zij hun lichaam volledig onder controle hebben, in staat zijn om in balans met een 
paard mee te bewegen zonder aan de teugels te trekken, met hun benen te klemmen of steun te 
zoeken aan het zadel. Dit is veel makkelijker gezegd dan gedaan, het vereist doorzettingsvermo
gen, nederigheid, veerkracht en bovenal: tijd. Snelle oplossingen zijn in deze context niet van 
toepassing. Onder de leiding van een goede instructeur kost het leerlingen meestal een jaar om 
het vertrouwen, de flexibiliteit, de juiste spierspanning en voldoende evenwicht te ontwikkelen 
die nodig zijn om behendig met het paard mee te bewegen in stap, draf en galop. Hierbij moe
ten ze de verschillende onderdelen van hun lichaam onafhankelijk kunnen inzetten om hun rij
dieren goed getimede aanwijzingen te geven. 

Toegewijde ruiters leren de ware betekenis van fitheid te verstaan. Zo kan een vrouw die re
gelmatig hardloopt en gewichtheft, tot de ontdekking komen dat ze zich stijf en ongecoördi
neerd voelt op de rug van een paard. Ze houdt haar adem in, is bang om de draf uit te zitten en 
zal niet zeggen dat ze bang is. Laat staan dat ze aan zichzelf of anderen durft toe te geven dat 
haar ego het niet kan uitstaan om beginner te zijn. Het paard reageert zowel op duidelijke licha
melijke spanning en onevenwichtigheid, als op haar onuitgesproken gebrek aan focus en gees
telijke helderheid. Op dat punt staat de vrouw voor de keuze: ze kan haar paard straffen voor 
'ongehoorzaamheid', ze kan het opgeven en haar paard verkopen, of ze kan nederig luisteren 
naar hem in de wetenschap dat goed leren rijden haar leven zal veranderen. 

Lichamelijke verzameling vergt discipline en flexibiliteit, kracht en gevoeligheid, intuïtie en 
focus, motivatie en ontspanning, uithoudingsvermogen en zorgvuldige conditionering. Hoewel 
deze combinatie mensen hopeloos paradoxaal in de oren klinkt, nemen paarden dit en passant 
even mee. Zo leren zij ons meester te worden over het eigen lichaam, het eigen verstand en de 
eigen geest terwijl wij hun lichaam, verstand en geest berijden. 

Ware macht is geen rodeo. Het is het product en de gift van geroutineerd zelfbewustzijn. 
Wanneer je deze paardenwijsheid toepast op de thuissituatie of op het werk, zul je merken dat 
ook mensen profijt hebben van het zorgzaam in conditie brengen. Verzameling betekent voor de 
mens datje je gecentreerd en in balans voelt, gereed om beslissingen en bewegingen te maken 
in ongeacht welke richting, datje volledig opgaat in het moment en tegelijkertijd alle mogelijk
heden omarmt. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

2 Geloven Aanwezig zijn 
11 Uithoudingsvermogen Arbeid en risico 
13 Waar gedachten tot de hemel reiken Geestelijke verzameling 
14 Het oog van de storm Emotionele verzameling 
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W A A R G E D A C H T E N 

T O T D E H E M E L R E I K E N 

Geestelijke verzameling 
Aandacht 

Voorstellingsvermogen of fantasie? 

De ogen van een paard reflecteren de azuurblauwe lucht die 
door langsdrijvende witte wolken heen breekt. 

H E T G E S C H E N K 

Wanneer je meester wordt over je eigen geest komen en gaan verontrustende gedachten als wol
ken die langs een helder blauwe hemel drijven. 

D E U I T D A G I N G 

Om iets van enige betekenis tot stand te brengen moet je een onderscheid maken tussen fanta
sie en voorstellingsvermogen. 
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D E R E I S 

Mensen vinden het heerlijk om te discussiëren over wat de mens van andere levende wezens on
derscheidt. Sommigen beweren dat het verschil zit in de mogelijkheid om lief te hebben, of om 
te kunnen denken. Maar ervaring heeft me geleerd dat dieren dat ook kunnen. Ook wetenschap
pers en filosofen beginnen dit te erkennen. Net als bij mensen tonen sommige viervoeters meer 
tekenen van intelligentie of compassie dan andere. Aangetoond is dat vogels, zoogdieren, ja 
zelfs ongewervelde dieren meer aanleg voor plaatjesdenken hebben dan tot nog toe werd aan
genomen. Volgens Genesis is het verschil tussen mens en dier: de drang tot creëren. God maak
te Adam naar zijn eigen beeltenis. Dat betekent niet dat de Maker een tweebenige man met een 
lange baard was. Het was eerder zo dat de mens gezegend werd met de mogelijkheid om iets te 
verzinnen en zichtbaar te maken, zo gezegd 'iets van niets' te maken. Diezelfde geest, ontwor
pen voor vernieuwing, kan echter ook verwoestend werken op iemands individuele kwaliteit van 
leven - en uiteindelijk zelfs op de wereld in zijn geheel. Maar al te vaak gebruiken we ons im
mense voorstellingsvermogen om de realiteit te vertroebelen en te verdraaien in plaats van te 
vergroten. De mogelijkheid om 'je eigen werkelijkheid te creëren' is een tweesnijdend zwaard, 
met name wanneer het kortzichtige ego de regie overneemt. Het welbekende misbruik van vrou
wen, van 'minderwaardige rassen' en van dieren is daarvan een opvallend voorbeeld. Net toen 
de wereld geacht werd wat beschaafder te worden, werd de uitspraak 'ik denk dus ik ben' van 
de achttiende-eeuwse filosoof René Descartes door volgelingen van hem aangehaald ter recht
vaardiging van de onmenselijke behandeling van 'niet-denkende' wezens. In het 'verlichte' me
chanistische wereldbeeld werden immers alleen aan mensen gevoelens toegedicht, de overige 
wezens werden gezien als min of meer vernuftige machines. Aanhangers van deze visie hielden 
vol dat een dier dat levend wordt ontleed niet schreeuwt van ondraaglijke pijn maar enkel piept 
als een machine - een voorbeeld van ernstige geestelijke dwaling. Het heeft vervolgens eeuwen 
van wrede experimenten gekost om te 'bewijzen' dat dieren wel degelijk gevoelens hebben - dat 
ze kunnen redeneren, liefhebben en leren. Ieder die toch nog vasthoudt aan de eerdergenoemde 
zienswijze, kan alleen maar gedesillusioneerd raken. Een hogere waarheid dringt geleidelijk 
door, geeft onderdrukte bevolkingsgroepen eindelijk een stem en daagt ons uit om de maat
schappij een nieuw gezicht te geven. 

Hoewel de meeste van onze fantasieën heel wat minder schadelijk zijn, leiden ze ons vaak 
over een pad vol obstakels naar verwarring en teleurstelling. Werken met paarden zal je geheid 
confronteren met je meest dierbare vooroordelen. Als je met je hoofd in de wolken door de wei 
wandelt, dagdromend over hoe je een paardenfluisteraar gaat worden, loop je een grote kans te 
worden getrapt, gebeten, opgedreven of pardoes omver gelopen door een opgeschrikt paard. 
Jouw droom kan best aannemelijk zijn, maar je zult met paarden van vlees en bloed moeten om
gaan om hem uit te laten komen. Net zoals de fantasieën over het perfecte huwelijk en het per-
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fecte gezin vervliegen, op het moment dat de priester twee mensen tot 'man en vrouw' verklaart 
en het eerste kind wordt geboren. 

De sleutel tot het gebruik van je fantasie zonder dat die met je op de loop gaat, is aandacht. 
Zo train je de hersenen en het ego gelijktijdig, leef je in de realiteit en bereik je nieuwe, hoge
re lagen van bewustzijn. 

Aandachtig zijn doe je wanneer je stopt met het herkauwen van het verleden en het plannen 
van de toekomst, wanneer je je vooropgezette ideeën loslaat en simpelweg opmerkt wat er van 
moment tot moment gebeurt. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want het ego 
probeert onophoudelijk zijn zelfbevestigende ideeën te verdedigen. Mensen die vol zijn van hun 
eigen superioriteit zullen bijvoorbeeld ervaringen opnemen en afspelen die dit bevestigen, on
derwijl alle tekenen negerend die erop wijzen dat andere rassen en soorten weliswaar afwijken
de maar even waardevolle zienswijzen en gaven hebben. Fanatiekelingen gaan zelfs zo ver dat 
ze oorlogen beginnen en zichzelf opofferen voor de verspreiding van hun bedrieglijke denkwij
ze. 

Het alternatief is bereid te zijn de wereld te zien zoals zij is en tegelijkertijd frisse, nieuwe 
manieren te verzinnen om contact te maken met een groeiende, meer genuanceerde opvatting 
van de werkelijkheid. Uiteraard zul je je bij tijd en wijle het verleden herinneren (zonder erdoor 
geobsedeerd te zijn) en plannen maken voor de toekomst (zonder al te gehecht te raken aan een 
programma). Met je mentale vermogens onthul je de waarheid in plaats van een zelfbeeld hoog 
te houden. Je begint je leven te leven door al improviserend jouw eigen wegen te kiezen in plaats 
van platgetreden paden. A l doende zul je je jouw creativiteit weer helemaal toe-eigenen. 

Mensen die bezielde manieren zoeken om hun geest te ontgrendelen kijken vaak naar tech
nieken van het boeddhisme en taoïsme. Maar je hoeft geen enkele denkrichting te onderschrij
ven om aandachtig te zijn. Het zou zomaar kunnen dat er op dit moment een begenadigde leraar 
op je eigen erf op wat hooi staat te knabbelen. Paarden belichamen veel van de basishoudingen 
en vaardigheden die je ontwikkelt door deze formele disciplines te beoefenen. Hieronder valt 
bijvoorbeeld het vermogen je volledig met de werkelijkheid bezig te houden. Wat voor een in
halig, hamsterend, controlerend, concurrerend mens zo moeilijk lijkt te zijn, is eenvoudig voor 
het zeer sociale, intens bewuste, nomadische prooidier. 

Paarden zijn feitelijk vanuit hun eerste opzet, hun basis, verbonden met de staat van onthech
ting die Boeddha voorstond. In het wild verdedigen zij hun territorium niet, ze bouwen geen 
nesten, leven niet in grotten en verzamelen geen noten voor de wintertijd. Hoewel zij steeds op 
roofdieren letten, bewegen zij zich onbeschermd op het ritme van de natuur. Ze dartelen door de 
sneeuw, bokken lustig een gat in de lucht op koude lenteochtenden en grazen vreedzaam in vel
den van golvend gras. Ze reageren snel op gevaar en herstellen snel van traumatische ervarin
gen. Zij herkauwen niet eindeloos onrecht uit het verleden, laten hun visie en hun levensgeluk 
niet overschaduwen door eindeloze innerlijke dialogen over hoe wreed het toch is dat God de 
leeuw heeft uitgevonden. 
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Gedomesticeerde paarden, met uitzondering van degenen die een staat van extreme dissoci
atie of hulpeloosheid hebben bereikt, weerspiegelen de waarheid van wat er van moment tot mo
ment gebeurt. Hierdoor weerhouden ze hun verzorgers ervan om in de ban van projecties en i l 
lusies te raken. Deze dieren zijn een spiegel in het geval dat oprechte intentie niet spoort met 
hetgeen iemand wil uitdragen, en brengen je nog niet erkende krachten en vooruitgang over het 
voetlicht. Hiermee verschaffen ze je een soort biofeedback, het moeilijkste onderdeel van aan
dachtig zijn. Leren omgaan met je grote menselijke hersenen is een levenslange opdracht. Als 
je leert denken als een paard werkje heel direct aan het bevrijden van je geest. Het helpt je los 
te komen van al die verdwaasde gewoonten die je ervan weerhouden je verstand effectief te ge
bruiken. Dus de volgende keer dat je je weer dreigt te verliezen in een of andere vruchteloze 
fantasie over hoe het leven, je werk, of relaties eigenlijk zouden moeten zijn, stel je dan een vre
dig paard voor dat staart naar de blauwe lucht achter de wolken - of dat je zonodig een schie
lijke schop onder je kont geeft om je weer met beide benen op de aarde terug te brengen en weer 
op het juiste spoor te zetten. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

14 Het oog van de storm 
28 Dharma's spiegelbeeld 
32 Buiten je lichaam 
33 Vreugdevuur 

Je toeschouwermodus ontwikkelen 
Projectie en overdracht 
Transcendentie en dissociatie 
Brandstof voor transformatie 
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H E T OOG V A N D E S T O R M 

Emotionele verzameling 
Je middelpunt vinden 

Je toeschouwermodus ontwikkelen 

Golven steigeren als paarden omhoog terwijl de storm voortraast, 
maar het oog in het middelpunt kijkt kalm naar de kust. 

H E T G E S C H E N K 

Wanneer je leert emotie als informatie te gebruiken, raak je niet meer in paniek van heftige ge
voelens. 

D E U I T D A G I N G 

De tendens om onwelgevallige emoties te onderdrukken, leidt tot wervelstormen van ongecon
troleerde uitingen. Duik maar midden in de storm om diens oorsprong te ontdekken, blijf niet 
boven de storm hangen of deze zelfs in zijn geheel negeren. In het oog van de orkaan is de lucht 
helder. 
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D E R E I S 

Er wordt de laatste tijd veel geschreven over 'emotionele intelligentie', over hoe mensen die een 
hoog EQ hebben, succesvoller zijn in het leven dan degenen die indrukwekkend scoren op de 
conventionele IQ-tests. In Emotional Genius: Discovering the Deepest Language of the Soul 
kenschetst Karla McLaren zulke begaafde personen als mensen die onder druk zowel gracieus 
als meelevend kunnen zijn, die de onvoorspelbare uitdagingen van het leven met openheid en 
welwillendheid tegemoet treden. Alleen al hun rustgevende aanwezigheid kan de lichtgeraakte 
stemming van de mensen om hen heen doen omslaan. Zij beseffen dat elke emotie, zelfs de 
meest duistere, je in principe kan beschermen en inlichtingen kan verschaffen. 

In tegenstelling tot wat men algemeen aanneemt zijn gevoelens van angst, frustratie, woede, 
verdriet en treurnis in feite heel redelijk als je weet hoe er mee te werken. Als je eenmaal de 
boodschap achter deze gevoelens snapt en daar iets in verandert, lossen ze vanzelf op. Voor emo
tioneel meesterschap is psychotherapie noch heiligheid vereist. Het probleem zit hem in het feit 
dat de meeste volwassenen hun emoties al zo lang hebben onderdrukt dat deze eenvoudige waar
schuwingen monsterlijke obsessies zijn geworden die ook echt verontrustend zijn wanneer ze 
hun lelijke kop opsteken. We zijn kortom op een punt aanbeland waarin we voor gevoelens zelf 
bang zijn geworden, en daar ligt de wortel van ons onbehagen. 

Wil je deze bizarre menselijke gewoonte in het juiste perspectief te zien, stel je dan eens voor 
dat het oliepeilwaarschuwingslichtje onder de snelheidsmeter op het dashboard van de eerste 
auto van een jonge meid aan gaat. In plaats van haar te adviseren de gebruikershandleiding te 
raadplegen om na te kijken wat het lichtje betekent, drukken haar ouders haar op het hart er geen 
aandacht aan te besteden. Een week later plakt ze dit abnormale signaal met tape af en blijft ze 
doorrijden in de hoop dat geen van haar vrienden iets zal merken. A f en toe ruikt ze een vieze 
lucht maar ze is te bang om onder de motorkap te lijken en te verlegen om het onderwerp tij
dens het avondeten aan te snijden. Wanneer de auto begint vast te lopen, dreigt haar vader de 
verbijsterde en angstige jongedame dat ze dat tegendraadse voertuig beter onder controle moet 
houden, anders zwaait er wat. 

In hun meest zuivere vorm zijn onze gevoelens niet griezeliger of irrationeler dan de waar
schuwingslampjes van het dashboard in een auto. En onze pogingen ze als nonsens af te doen 
zijn net zo absurd. Menselijke conditionering maakt de toestand alleen maar erger door de po
gingen die het lichaam doet om te communiceren met het denken, te negeren. Zo wordt er angst, 
boosheid, frustratie of gêne aan ons systeem toegevoegd, met als gevolg steeds meer verwarren
de, secundaire emotionele storingen die pas echt lastig te ontcijferen zijn. Willen we deze wer
velwinden tot rust brengen, dan moeten we onze aandacht weer richten op de kernboodschap
pen van emoties, voorbij onze oordelen over deze emoties. Hiervoor moetje in staat zijn de on
behaaglijke gevoelens uit te zitten zonder in paniek te raken. 

Een van mijn taken als radio-omroeper aan de kust van de golf van Florida in de jaren tach-
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tig, was het spelen van troostrijke klassieke en jazzmuziek. Een aantal keren had ik dienst ter
wijl er een orkaan woedde. Soms was het weer in zulke gevallen zó beroerd dat ik niet weg
kwam en dat niemand anders naar de studio kon komen. Ik moest me tegen de storm verschan
sen, reageren op het noodomroepsysteem (toen het dus geen test was) en luisteraars op de hoog
te houden van wegafsluitingen, evacuaties en de baan van de tornado's die zich van de oorspron
kelijke storm afsplitsten bij aankomst aan land. Ik moest mensen inlichten over zaken die zij 
zeker niet wensten te horen, maar die zij wel moesten begrijpen en waarop zij wel moesten rea
geren - om het vege lijf te redden. 

Als ik tijdens de uitzending was gaan hyperventileren en gillen: 'Grijp watje kunt en maak 
datje wegkomt!' zou ik mijn luisteraars daarmee geen dienst bewezen hebben. Ook zou het niet 
bepaald hebben geholpen om op dat moment de noodsituatie te negeren en met mijn meest 
zwoele radiostem aan te kondigen dat 'er geen gevaar is, alleen vrede en harmonie'. Om vervol
gens het liefdesthema van Tsjaikovsky's Romeo en Julia te laten horen. 

Ditzelfde geldt voor al die onprettige zintuiglijke waarschuwingssignalen die je manen rus
tig aan te doen, uit te kijken, bij jezelf te blijven, iets te veranderen, inlichtingen in te winnen 
voor je die zakelijke overeenkomst tekent, hulp te vragen bij het werken met dat hittepetittige 
hengstje en alle mogelijke andere rare 'onderbuikgevoelens'. Ze smeken erom erkend te wor
den in plaats van dat je ze links laat liggen. Emoties zijn geen onredelijke mentale losse flod
ders, bedoeld om je te treiteren en in verlegenheid te brengen. Ze zijn niet gewoon maar een 
beetje ingebeeld. Zoals Candace Pert in Molecules of Emotion: The Science behind Mind-Body 
Medicine betoogt, verbindt emotie lichaam, verstand en geest. Hoewel emoties soms worden 
opgewekt door verontrustende gedachten, kunnen emoties andersom ook de hersenen attent 
maken op wat er in de omgeving gebeurt en de persona laten weten wat er in dieper gelegen, 
minder 'acceptabele' regionen van de psyche gaande is. 

Het verwerpen van informatie die emotie verschaft, is als het afwijzen van zicht of reuk. Niet 
je ogen of je neus brengen je op een dwaalspoor. Watje hersenen geleerd hebben te doen of te 
laten met de input is de bron van onlust. Eigenlijk moet je je hersenen gebruiken als een waar
nemend verstand dat vragen kan stellen aan de emotie en kan bepalen hoe deze informatie con
structief te gebruiken. 

Wanneer stormachtige emoties in je gemoed rondkolken als wervelwinden, stel je dan voor 
dat je in het oog van de orkaan stapt. Hier kan je deze machtige energie aanspreken zonder dat 
je door de turbulentie meegesleurd wordt. Je kunt de weerberichten van het nationale weersta
tion interpreteren en besluiten welke acties je moet vermijden en welke route je moet nemen. 

In aanvulling op 'Verwante wijsheid' hieronder, gaan de kaarten 15 tot en met 18 over de 
boodschappen achter de meest 'lastige' emoties. Kaart 19 gaat dieper in op die belangrijke laat
ste stap: het ontwikkelen van 'emotionele soepelheid: de vaardigheid om gedrag of omgeving 
in overeenstemming met de emotie aan te passen, vervolgens dat gevoel te laten gaan en weer 
tot grazen over te gaan, dat wil zeggen: weer van het leven te genieten. Emoties zijn tenslotte 
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niet gemaakt om ons te kwellen, maar om ons te beschermen en informatie te verschaffen. Ze 
blijven alleen rondhangen en verhevigen zich als wij de wijsheid die zij vertegenwoordigen stug 
blijven negeren. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

9 De taal van de adem Besmettelijke emotie 
13 Waar gedachten tot de hemel reiken Voorbij laten drijven van verontrustende gedachten 
22 Sf///e kracht Evenwichtige houding bewaren onder druk 
28 Dharma's spiegelbeeld Emotioneel geladen relaties 
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W A A K Z A A M H E I D 

Het waarschuwingssysteem van de natuur 
Bezorgdheid die samengaat met verandering 

Angst of kwetsbaarheid? 

Het witte paard aan de rand van de kudde krijgt lucht van mogelijk gevaar. 
Is het tijd om te vluchten? Of om te ontspannen en weer te gaan grazen? 

H E T G E S C H E N K 

Angst is het waarschuwingssysteem van de natuur, beschermende intuïtie die, mits verstandig 
gehanteerd, je kan helpen veilig door onbekend territorium te navigeren op weg naar groenere 
weides. 

D E U I T D A G I N G 

Omdat de meesten van ons aangeleerd hebben angst als een zwakte te zien, kan het moeilijk zijn 
om te leren van welke angsten je je wat moet aantrekken, en welke je moet overwinnen. De sleu
tel ligt erin vast te stellen of je te maken hebt met een daadwerkelijke externe dreiging of een 
interne dreiging; je moet je zelfbeeld of geloofssysteem onderzoeken. 
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D E R E I S 

In zijn meest pure vorm is angst het intuïtieve bewustzijn dat is gericht op een mogelijke bedrei
ging. Wanneer je het gevaar herkent en veiliger oorden opzoekt, verdwijnt het gevoel vanzelf. 
Tot zover klinkt het ongelofelijk eenvoudig. Helaas leren de meeste mensen aan om hun intuï
tieve en somatische inzichten als irrationeel te veroordelen. Met weinig respect voor fundamen
tele gevoelens verwerpt het denken deze 'voorgevoelens' en blijft het op de ingeslagen weg 
doorgaan. Dan wordt het gevaar pas herkend als het te laat is om het te ontwijken. 

Stel datje bijvoorbeeld een plotselinge scheut van angst voelt op je eerste afspraakje met een 
charmante, begerenswaardige ondernemer. Waarschijnlijk zul je geneigd zijn dat storende ge
voel van je af te schudden, vooral als hij opbiecht al langere tijd de droom te koesteren een paar-
denranch voor zichzelf te kopen. Maar vroegtijdig luisteren naar het waarschuwingssysteem van 
je lichaam betekent heus niet datje gillend het restaurant uit hoeft te rennen, nog voor de crème 
brülée op tafel staat. Op dit punt is angst een verkeerslicht dat op oranje staat, het maant je tot 
nadere kennismaking voordatje met deze man naar huis gaat. 

Ki jk je wel verder dan zijn sjiek uitgeruste SUV, zijn stijlvolle kleding en zijn gloedvolle, 
knappe uiterlijk? Is het je opgevallen dat hij zijn steak terugstuurde met een paar volstrekt over
bodige, stekelige opmerkingen aan de serveerster? Denk je dat hij erop stond voor jou te bestel
len uit voorkomendheid of uit controledrang? Als je deze hints over wat er nog te komen staat 
opzij schuift omdat hij het type man is waarmee je moeder je graag ziet trouwen, dan zul je mer
ken dat je je ware gedachten en gevoelens steeds aan het corrigeren bent, wanneer hij ook maar 
een wenkbrauw omhoog trekt. Je kunt met hem misschien de ultieme onstuimige romance be
leven, om een paar maanden later te ontdekken dat je jezelf hoedt voor de steeds wredere kri
tiek van je nieuwe echtgenoot, dat je je constant zorgen maakt of het avondeten wel helemaal 
naar zijn smaak is, of het huis wel perfect schoon is, omdat er anders zeker heisa van komt. Had 
je al die tijd meer naar je angst geluisterd, dan had je kunnen bepalen of dit het soort heisa is 
dat je met behulp van huwelijkstherapie kunt oplossen of dat bekroond wordt met een blauw 
oog en een paar gebroken botten. 

Anders dan de meeste mensen denken, kun je wel degelijk samenwerken met angst. Paarden 
doen niet anders. Een wilde kudde kan ineens opschrikken en direct weer doorgaan met grazen, 
terwijl een leeuw loom langs loopt op weg naar zijn middagdutje. Maar wanneer hij later terug
keert met een lege maag zal dezelfde kudde ervandoor gaan nog voordat de kat maar in de buurt 
kan komen. 

Gelukkig heeft ons onderbewuste een verscheidenheid aan zogenaamde storingsbeveiligin
gen of 'intensiveringen' verzonnen voor de leerzame emoties die we weigeren in acht te nemen. 
Als je zorg, bezorgdheid en verwarring herkent als pogingen van de angst ons iets duidelijker 
te maken, zie je volop waarschuwingen voor je je dieper in het gevaar begeeft. Als we deze 
alarmbellen negeren uit naïviteit of in eigenzinnigheid vervallen, veranderen die emoties in pa-



82 D F . W E G V A N H E T P A A R D 

niek, schrik of dissociatie tegen de tijd dat het gevaar onafwendbaar wordt. Anders gezegd: we 
komen in een vlucht-of-vecht-houding terecht. In een wanhopige laatste reddingspoging kaapt 
het instinct voor zelfbehoud onze neocortex en verliezen we de bewuste controle over onze ac
ties. Hoe paradoxaal het ook moge klinken, de logica moet in de vroegste, meest subtiele stadia 
met gevoel samenwerken, wil het hogere gedachtegoed uiteindelijk zegevieren. 

Ik heb met de wijsheid van angst zoveel ervaring opgedaan dat ik die als een vertrouwde 
bondgenoot ben gaan beschouwen, vooral wanneer ik seminars met paarden leid die ik niet ken. 
Bij één zo'n seminar dat werd gesponsord door de psychotherapeute Jill Eldredge uit Colorado 
en door Jean Brandenberg, een fokker van Belgische trekpaarden, was het de bedoeling dat 
leden van hun respectievelijke kuddes zouden meewerken. Maar hoewel Jeans oudere merries 
de vriendelijke reputatie van het ras eer aandeden, stonden uitgerekend deze merries dat week
end op het punt te bevallen en konden zij dus niet worden ingezet. In plaats daarvan nam Jean 
haar twenter hengstveulen en haar driejarige jonge dekhengst mee naar het workshopterrein op 
de ranch van Jill en liet ze daar los in de bak. Deze broertjes gingen vervolgens als een stel veu
lens met elkaar spelen, rennend, bokkend en draaiend in de lucht. Het was bijzonder indrukwek
kend om te zien, temeer omdat ze twee keer zo groot waren als welk ander paard dan ook op 
het hele domein. 

Bij een workshop voor gevorderde ruiters zouden deze stoere en zware trekpaarden met hun 
luchtige fratsen een paar intrigerende en toch beheersbare uitdagingen opgeleverd hebben. Dit 
seminar was echter bedoeld voor beginners. Mijn hart zat in mijn keel toen ik die Belgische 
paarden van Jean bijna tien meter recht omhoog zag steigeren, elkaar sarrend met zwaaiende 
hoeven zo groot als mijn hoofd. 

Toen ik mijn twijfels met Jean deelde, hield ze vol dat de broertjes goed waren getraind in 
de technieken van natuurlijk paardrijden. Ter illustratie dirigeerde ze de paarden allebei door 
een verrassende serie oefeningen. De broertjes putten zó veel vertrouwen uit de rustige, liefde
volle en toch ferme aanwezigheid van Jean. Zij leek de belangrijkste factor voor hun participa
tie aan de workshop. Ik lette op mijn lichamelijke reactie terwijl we bespraken wat we de men
sen zouden laten doen, van het simpelweg laten observeren van de Belgische paarden tot en met 
ze aan alle activiteiten mee laten doen. Mijn voorheen verkrampte ingewanden ontspanden zich 
prompt toen we tot de slotsom kwamen dat we de paarden het beste grondwerk konden laten 
doen met de meer ervaren ruiters. Ze konden ook door de beginners gepoetst worden maar dan 
alleen als Jean er als stalhulp bij was. Omdat ik mijn waakzaamheid serieus nam, stuurde ik ze 
niet weg op basis van mijn eerste indruk, en nam ik Jeans vertrouwen niet zonder meer over. De 
Belgische broertjes bewezen zich als een levenslustige maar desondanks toch veilige uitbreiding 
van de workshopbegeleiders. 

Ruiters hebben dagelijks met angst te maken. Velen van ons krijgen van mederuiters en in
structeurs de raad om deze 'lastige' emotie te onderdrukken, te boven te komen of te verhullen. 
Angst is echter een rijk genuanceerde taal die we op eigen risico negeren. Soms verschijnt angst 
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om ons aanwezig en gegrond te houden. Dat gebeurt doorgaans wanneer je met een lichamelij
ke activiteit bezig bent zoals paardrijden, waarin volledig bewust met je lichaam in het moment 
aanwezig zijn ongelukken helpt voorkomen. Als de angst niet op enig specifiek gevaar wijst en 
opeens verdwijnt door in je solar plexus of borstkas te ademen, was de angst louter en alleen be
doeld als vermaning: 'Stop met praten, dagdromen en intellectueel doen en blijf in je lichaamV 

Andere keren maant angst je realistisch te blijven: om hulp te zoeken bij het trainen van die 
intimiderende hengst, om een nieuw tehuis te vinden voor dat ex-racepaard dat nooit het rusti
ge paard voor lange buitenritten zal worden datje zo graag wilde, om een andere instructeur te 
vinden wanneer het duidelijk is dat de huidige je over hindernissen jaagt omdat hij niet het ge
duld of de deskundigheid heeft je de basis te leren. 

Benardheid over prestatie daarentegen, is nu net een angst waar je doorheen mag rijden. Het 
maakt deel uit van een subcategorie die ik 'kwetsbaarheid' noem en gaat niet zozeer over fysie
ke veiligheid als wel over de aversie die het ego koestert jegens experimenteren, fouten maken 
(vooral voor de neus van andere mensen) en mogelijkerwijs af en toe voor gek staan. De oplos
sing hiervoor is deze angst los te koppelen van het natuurlijke waarschuwingssysteem van je l i 
chaam. 

Pas nadat ik met honderden cliënten had gewerkt, begon ik een specifiek type angst waar te 
nemen bij mensen die plotseling werden geconfronteerd met gevoelens, inzichten en zelfs gaven 
die ze jarenlang verborgen hadden gehouden. Als de paarden hun lieten zien dat ze getalenteer-
der of assertiever waren dan ze zelf dachten, of dat zij meer affectie en respect verdienden dan 
zij zichzelf tot nog toe hadden gegund, raakten sommige mensen echt in paniek. Zij voelden 
zich rauw en ontmaskerd 'als een ei dat uit zijn schaal is gebarsten en trillend op de stoep is ach
tergelaten' zoals een vrouw het uitdrukte. Deze psychologische kwetsbaarheid had niets te 
maken met lichamelijk gevaar of herinneringen aan vroegere trauma's. Maar dan nog wilden 
deze mensen in eerste instantie het liefst zo ver mogelijk van deze nieuwe informatie vandaan 
rennen of zich er met hand en tand tegen verzetten. 

Kwetsbaarheid geeft het punt aan waar een oude overlevingsstrategie, een gedragspatroon of 
een visie wordt geprikkeld, of waar een vroeger onderdrukt deel van het zelf wordt onthuld. Dit 
bedreigt het imago dat geen kracht heeft om op vernieuwende manieren op te treden. Op dat 
soort momenten voelt het ego, of het valse zelf, zich letterlijk met de dood bedreigd - en inder
daad kan de manier van leven waarin oude patronen gedijen danig anders worden als we een
maal de waarheid onder ogen zien en daardoor in een stroomversnelling terechtkomen van dras
tische wendingen in werk en relaties. Het valse zelf kan zelfs naar zijn eigen vecht-of-vlucht-
houding overschakelen wanneer zo iemand nog geen authentiek zelf met voldoende zelfverze
kerdheid en veerkracht heeft ontwikkeld. Als het geconditioneerde denken probeert van het in
zicht 'weg te vluchten', is het resultaat paniek. Als het ego probeert het inzicht te bevechten of 
het met geweld te onderdrukken, komt er razernij naar boven. 

Als je de boodschap achter waakzaamheid wilt bepalen, is het daarom wijs om na te gaan of 
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er een dreiging in je externe omgeving is. Zo ja, dan is dat Angst met een grote A; het beste ad
vies is dan om een stapje terug te doen, af te remmen, de situatie te herzien en jezelf in veilig
heid te brengen. Zo niet, bezie dan de mogelijkheid dat het kwetsbaarheid is, een interne bedrei
ging, door je de volgende vragen te stellen: 'Welk geloof, gedrag of inzicht wordt op de proef 
gesteld?' en: 'Wat of wie kan me helpen om deze nieuwe informatie in te passen?' 

Paarden ervaren kwetsbaarheid wanneer ze nieuwe situaties tegenkomen. Een merrie die 
haar leven lang in een stal gestaan heeft, kan heel goed in paniek raken wanneer ze naar een 
open weide wordt gebracht, waarvan iedereen weet dat het het veiligste stuk gras is van de hele 
boerderij - een waar paardenparadijs. 

Het vergt moed om je kwetsbaar te voelen, zelfs wanneer dit gevoel voortkomt uit een intens 
positieve belevenis. De verleiding om halsoverkop naar de stal terug te rennen kan overweldi
gend zijn. Toch draagt zelfs dit type angst een belangrijke boodschap met zich mee. Het vertelt 
je dat je je vermogen tot experimenteren, tot dromen en tot aanpassen groter moet laten worden 
- om eindelijk eens de moed op te brengen je benen de lucht in te werpen en te genieten van het 
leven, de dwaas te spelen en het vermomde genie in jezelf te vinden. Er komt een veel inventie
vere, machtiger geest over het voetlicht, omdat we door het grijpen van kansen niet alleen meer 
zelfvertrouwen krijgen, maar ook onze angst als een vriend herkennen. Hij waarschuwt ons voor 
mogelijke blokkades en gevaren onderweg, leert ons soepeitjes aan te sluiten bij dat wat is en 
geeft ons de kans te dansen met de steeds afwisselende golven van de getijden van het leven dat 
kunstig, bewust en ten slotte vol vreugde wordt geleefd. Want wanneer we angst niet langer als 
de vijand zien kan hij ons niet meer intimideren of verraden, hij kan hooguit onze dag goedma
ken. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

3 Het valse zelf 
14 Het oog van de storm 
19 Weer gaan grazen 
21 Omhelzing van het maanlicht 

Rigide methoden en idealen 
Emotionele verzameling 
Emotionele behendigheid 
De moed om kwetsbaar te zijn 
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D E M E E S T E R V A N H E T V E R D R I E T 

Droefheid of treurnis? 
De kracht van tranen 
Loslaten en verjongen 

Een traan in de ooghoek van het wijze paard vangt het licht van oneindigheid op. 

H E T G E S C H E N K 

Droevigheid geeft aan dat het tijd is een relatie, baan of uitgangspunt waar je niets meer aan 
hebt, te laten gaan. 

D E U I T D A G I N G 

Sommigen van ons zijn banger voor droefheid en verdriet dan voor angst of boosheid. Maar het 
tegenhouden van die tranen leidt tot wanhoop en depressie. Zelfs echte mannen moeten soms 
huilen. 
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D E R E I S 

Het was een koeiendrij verspaard met een verleden van mishandeling dat mij de ware kracht van 
verdriet leerde kennen. Toen ik Noche voor het eerst ontmoette, was de stevige, lichtjes grijzen
de, bruine ruin onbevreesd op buitenritten, maar koesterde hij een diep wantrouwen ten opzich
te van mensen. Allengs smeedden wij een hecht partnerschap, maar soms hoefde ik maar in zijn 
bezielde bruine ogen te kijken of ik voelde tranen in mij opwellen. 

Omdat ik de beste kerel niet uit zijn doen wilde brengen, hield ik hem weg van leerling-rui
ters met emotionele problemen. Gek genoeg weigerde hij van hun droefheid afgeschermd te 
worden, en zocht juist die mensen op die op het randje van een goede huilbui stonden. Op een 
dag liet ik Noche eindelijk in contact komen met een cliënt tot wie hij zich aangetrokken scheen 
te voelen. Hij liep op haar af, keek haar op een bepaalde manier aan en ja hoor, de tranen be
gonnen over haar wangen te lopen. Het anders zo kopschuwe paard bleef zonder halster of hal-
stertouw naast deze zachtjes snikkende vrouw staan en liet haar zijn dikke wollige nek omhel
zen. A l die tijd was hij aan het zuchten en smakken en kauwen - tekenen van het paard van los
laten. Een enkele traan rolde over de linkerwang van het paard naar beneden. Toen proestte hij, 
schudde zijn hoofd en liep weg, ons met stomheid geslagen achterlatend. De volgende dag wei
gerde hij van diezelfde persoon een halster om te krijgen, maar zijn ogen waren helderder en 
zijn optreden zelfverzekerder. 

Nadat ik dit fenomeen in de loop van de daaropvolgende maanden bij talloze andere mensen 
waarnam en het oude koeiendrijverspaard elke keer een beetje zachtmoediger zag worden, be
sloot ik een meditatie met hem aan het onderwerp verdriet te wijden. Ik kreeg daarbij de uitge
sproken indruk dat Noche vond dat ons vermogen om te huilen een van de grootste pluspunten 
van onze soort is - en niet onze grote hersenen, onze 'handige' duimen, of onze gave voor con
stant babbelen. Sindsdien heb ik andere ruinen, merries en hengsten een traan of twee zien plen
gen in situaties waarin er op emotioneel vlak reden toe was. Maar ze kunnen inderdaad niet in 
de geweldige huilbui uitbarsten die mensen gebruiken om zich te ontladen. Sommige paarden, 
zoals Noche, lopen naar een snotterend persoon en gaan naast hem staan, zuchtend, smakkend 
en kauwend, zichtbaar opgaand in een proces van emotionele loslating waar beiden schijnbaar 
profijt van hebben. 

Natuurlijk vormt dit een schril contrast met alles wat we geleerd hebben over droefheid, of 
het gebrek daaraan, bij andere dieren. Ze kennen niet alleen het gevoel, sommige weten ons ver
mogen te waarderen om dit uit te drukken. Feitelijk genas Noche zichzelf door de mensen die 
bereid waren met hem te huilen, door het verdriet van een heel leven met de magie van mense
lijke tranen mee te laten liften zodat zijn lijf ervan bevrijd werd. 

Veel mensen doen alsof ze uit zullen drogen en omvergeblazen zullen worden als ze alle tra
nen loslaten die ze al die jaren hebben opgespaard. Ook kunnen ze niet verdragen iemand an
ders te zien huilen. Dergelijke cliënten verzeker ik dat ik nooit, maar dan ook nooit iemand van 
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droefheid heb zien sterven. Het onderdrukken van dit gevoel kan je gedeprimeerd en suïcidaal 
maken, maar het oorspronkelijke gevoel is heilzaam en levensbekrachtigend. 

Volgens Karla McLaren 'herstelt' deze onbegrepen emotie de 'flow in het systeem wanneer 
er verlies aan zit te komen en in ons eigen belang is ' . Om preciezer te zijn 'brengt het ons de 
geneeskrachtige stroom van tranen en een lichamelijke bevrijding' en 'heft het aangeslibde 
blokkades in onze psyche op' zodat we weer authentiek kunnen leven. In haar boek Emotional 
Genius: Discovering the Deepest Language of the Soul laat McLaren zien dat verdriet dikwijls 
een deel van leed of depressie is. Maar in zijn meest pure vorm is het een soort helende genees
kracht die ons motiveert om los te laten wat ons niet meer dient zodat we met open armen een 
volgend stadium van groei en creativiteit tegemoet kunnen treden. Zij legt de nadruk op twee 
vragen die we aan deze emotie moeten stellen: 'Wat moet worden losgelaten?' en 'Wat moet 
worden vernieuwd?' Als we onze gehechtheid aan oude patronen en destructieve relaties niet 
kunnen laten varen, kunnen we onszelf niet opnieuw uitvinden en blijft de droefheid bestaan. 
Het concept is zo basaal als eraan denken om zure wijn uit een glas te spoelen voor je er nieu
we in schenkt. 

Bij droefheid kun je zelf beslissen wanneer en hoe je laat gaan wat niet meer voor je werkt. 
Bij verdriet heeft het verlies of het overlijden al plaatsgevonden. Als je besluit een hopeloos hu
welijk achter je te laten zul je droefheid ervaren. Maar je kunt nog kiezen wanneer en hoe je het 
ontbindt. Als je geliefde echtgenoot echter een dodelijk auto-ongeluk krijgt op weg naar huis 
vanaf zijn werk, dan valt er niets te kiezen en valt er verdriet over je heen. Dit soort verdriet is 
des te pijnlijker omdat alles wat een vorm aanneemt - een relatie, een methode, een levenswij
ze, een onderneming tot en met een menselijk lichaam - 'stolt' en weerstand biedt aan verande
ring. Wanneer die dingen uiteindelijk uit elkaar vallen, of niet meer functioneren, zul je gevoe
lens van verdriet en rouw hebben, afhankelijk van de mate waarin je je aan die vaste vorm ge
hecht had. Natuurlijk komt het voor dat een dierbare plotseling en mogelijk voor zijn of haar 
tijd overlijdt. In dat geval verandert op slag het hele leven van zijn familie. Toch is de enige 
vraag die je deze emotie moet stellen: 'Waar moet om worden gerouwd?' Onze tranen die in de 
loop van de maanden of zelfs jaren in golven opwellen, helpen ons datgene te laten gaan wat zo 
plotseling en ruw uit ons leven werd weggerukt. 

Als we de definitie van McLaren aanhouden, voelen paarden zelden echte droefheid omdat 
ze nu eenmaal voor weinig keuzes komen te staan in hun leven. Maar velen zeulen karrenvrach
ten met rouw verbonden verdriet mee, die leiden tot depressie, angst en achterdocht. In het wild 
blijft een hengstveulen misschien wel twee of drie jaar bij de kudde waarin hij geboren is, spe
lend met zijn broers en zussen, lerend van zijn vader en moeder. Merrieveulens blijven vaak nog 
langer. Zelfs wanneer ze worden overgehaald of aangemoedigd om hun clubje te verlaten, blij
ven paarden dikwijls in de buurt van hun familieleden rondtrekken. A f en toe komen zij elkaar 
zo weer tegen bij de drinkplaats. Bij een doorsnee fokstal echter worden zowel hengstveulens 
als merrieveulens op de leeftijd van gemiddeld zes maanden ineens afgespeend. Merries en veu-
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lens blijven elkaar nog dagen volkomen over hun toeren naroepen, om zich ten slotte wat mat 
bij de situatie neer te leggen, voorgoed veranderd. En dan vragen mensen zich nog af waarom 
fokmerries erom bekendstaan menselijke verzorgers aan te vallen na het veulenen. 

Veulens op een maand of acht tot twaalf afspenen door moeder en kind geleidelijk van el
kaar te scheiden, gedurende steeds langere periodes, kost meer geld en meer inspanning. Toch 
heb ik gemerkt dat paarden die op deze vriendelijke, meer voorkomende manier zijn behandeld, 
minder africhting nodig hebben. De jonkies zijn zelfverzekerder in nieuwe situaties en de mer
ries zullen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk veel minder agressief zijn tegen mensen als ze 
net een veulentje gekregen hebben. 

Het ellendige verhaal zet zich voort bij de herhaaldelijke doorverkoop in het leven van een 
gemiddeld paard. In plaats van de stalgenoten over de loop van meerdere dagen uit elkaar te zet
ten, wordt een innig weidegenootje gewoon weggenomen om voor altijd te verdwijnen. Mis
schien is hij gekocht voor een tienermeisje dat een paar jaar met succes wedstrijden met hem 
rijdt. De cyclus van rouw en verwarring wordt opnieuw aangezwengeld wanneer het meisje op
groeit en gaat studeren en het paard zijn liefste menselijke kameraadje verliest. Opnieuw staat 
het dier te koop. Zij is hem inmiddels immers ontgroeid en het geld is nodig om haar dure op
leiding te bekostigen. 

Zowel paard als ruiter rouwt in dit geval, omdat noch de een noch de ander een keus had in 
deze. Laat staan dat ze de tijd krijgen om een bedachtzame, misschien betraande overgang naar 
een nieuw leven te maken of zelfs maar afscheid te nemen. Zo wordt de put van verdriet steeds 
dieper, je lichaam wordt zwaarder en je hart sluit zich af naarmate het steeds verder afstompt. 

Overgangsperiodes maken deel uit van het leven. Hoe graag we ons ook inbeelden dat we 
ons lot in eigen hand hebben, ook wij mensen hebben niet altijd zeggenschap over omstandig
heden, relaties, leven en dood. Wetenschappers hebben aangetoond dat tranen ons op een fysio
logisch niveau helpen los te laten. Ze helpen ons bij de loutering van ons leed, ze geven ons de 
mogelijkheid te verjongen en onze harten weer open te stellen voor het leven. Daarbij wijzen 
tranen ook op authenticiteit. Uit angst voor verdriet proberen mensen vaak de tranen die ze ach
ter hun ogen voelen prikken tegen elke prijs terug te dringen, zonder erbij stil te staan dat tra
nen ook wel eens opkomen wanneer we iets eindelijk doorhebben. 

Toen ik aan mijn eerste boek werkte, wist ik dat ik nog niet helemaal bij de essentie van een 
bepaald verhaal was gekomen als ik tijdens het schrijven niet had gehuild. Die tranen lieten me 
weten dat ik iets heel dieps en authentieks had geraakt. Mijn vaste workshop-partner Kathleen 
Barry Ingram bevestigde naderhand vaak dat een bepaald hoofdstuk de 'tranentest' bij haar had 
gehaald. Het moge duidelijk zijn dat het vaak de tranen zijn geweest die mensen vergoten ter
wijl ze mijn boek lazen, die ze motiveerden op het vliegtuig te stappen en duizenden kilometers 
te reizen om bij ons les te nemen. Tranen zijn kracht! 

Soms vertellen tranen iets over verdriet, frustratie of zelfs kwaadheid die losgelaten moet 
worden. Als je een stuk van jezelf ontdekt dat begraven lag onder alles wat licht, logisch en so-
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ciaal acceptabel is, wellen er soms ook tranen op. In de natuur is te veel zonneschijn niet goed. 
In onze cultuur krijgt logisch redeneren te vaak de voorkeur boven het gevoel. Als je onder de 
oppervlakte van je eigen Ik graaft, is dat net als het raken van een ondergrondse bron in de woes
tijn. Het water spuit omhoog en creëert een oase voor nieuwe groei. In de loop van jaren heb ik 
van mijn wijze en vertrouwende vriend Noche geleerd vertrouwen te hebben in het laten stro
men van die waterlanders van herkenning, van authenticiteit of van diepe ontroering. Net toen 
ik dacht dat hij al zijn eigen tranen had vergoten, gaf hij me nog een laatste les over verdriet. 

In de laatste zes maanden van zijn leven zocht het dertigjarige paard mij steeds op. Als ik 
onder een boom een boek zat te lezen, om even te ontspannen na een workshop, kwam de door 
artritis geplaagde maar goedmoedige ruin naar mij toe kuieren en naast me staan, met zijn voor
lok die opwaaiend in de avondbries meer dan een paar grijze haren bij de slapen onthulde. Zijn 
gezicht had de uitgesproken trekken van een oude wijze gekregen met als hoogtepunt de inge
wikkelde witte diamantvorm op zijn eertijds bruine voorhoofd. Hij keek me dan vriendelijk aan 
en legde vervolgens zijn snuit op mijn hoofd te rusten. Met zijn warme adem door mijn haar 
blies hij me herinneringen in van de tijden die we samen beleefd hadden. De tranen rolden dan 
over mijn wangen. 

Tk ben er niet aan toe dat je weggaat', zei ik hem dan, 'maar ik zal je steunen bij je vertrek, 
wanneer en op welke manier je maar wilt.' En terwijl ik huilde, stond Noche te likken en te kau
wen. De volgende dag voelde ik me dan weemoedig maar helderder en opgewekter, en kon ik 
mijn goede vriend zijn weg gemakkelijker laten vervolgen. 

Ook Noche werd opgewekter. Soms racete hij na zo'n spontane sessie kriskras door het do
mein als een jonge hengst, springend en hinnikend van plezier, om daarna zo te hijgen en te puf
fen dat ik dacht dat hij ter plekke een hartaanval zou krijgen. Andere keren ging hij stilletjes 
naast zijn favoriete merrie staan, een kleine Arabische vos die Mary heette. Op de een of ande
re manier schenen we door samen te huilen allemaal te wennen aan het idee van verandering. 

Op een dag zag ik het: Noche was de kracht en de keuze voor droefheid terug aan het vin
den, voor het loslaten van zijn gehechtheid aan de kudde, van zijn vele menselijke vrienden, de 
wereld en mij, zodat hij met een lichtere, sterkere ziel de hoogten in kon vliegen. Toen zijn laat
ste uur kwam, was ik licht genoeg om er voor hem te zijn zonder enige reserve, zonder me vast 
te klampen, zonder paniek en zonder hem te smeken hier te blijven voor mij. Ik realiseerde mij 
dat hij door mij te helpen met huilen niet alleen zijn waardigheid in het sterven opeiste, maar 
ook mijn hart geopend had voor het oneindige. 
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D E P R E S S I E 

Ingenieuze stagnatie 
Stopteken van de ziel 
Werkpaardmentaliteit 

Een trouw trekpaard trekt zijn zware vracht door een onverbiddelijke grijze mist. 

H E T G E S C H E N K 

Een depressie is het teken dat de weg die je neemt niet overeenkomt met je levensdoel. Zoek 
een nieuwe richting die je energie geeft en je komt weer op het juiste spoor. 

D E U I T D A G I N G 

Ingesleten gewoonten verander je maar moeilijk, vooral als ze worden gesteund vanuit sociale 
conditionering en door verwachtingen van je familie. Weersta de druk om een werkpaard te wor
den voor andermans wereldlijke ambities. 
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D E R E I S 

Ooit een gedeprimeerd paard gezien? Het lijkt meer op hangen dan op staan wat hij doet, daar 
achterin zijn stal. Zijn oren liggen zelden in zijn nek van woede of om je te trotseren. Maar ze 
staan ook zelden voorwaarts gespitst. Misschien is het een overwerkt lespaard; misschien maakt 
hij deel uit van een team beginnerspaarden voor buitenritjes. Hoe dan ook, deze afgeleefde min 
is een perfecte heer bij het opzadelen. Hem maakt het niet uit of het allemaal traag gaat en hij 
de hele ochtend op de poetsplaats vaststaat, of dat hij een rondbuikige toerist te dragen krijgt die 
heen en weer zwaait op zijn mg en aan zijn mond trekt. Als hij kon praten zou hij klinken als 
een van die vele mensen die je in de winkel vakken ziet vullen, die achter de kassa zitten, je par
keerbon uitschrijven of je misschien wel vertegenwoordigen in de rechtszaal: niet echt onbe
leefd, maar alleen wat, ja, eigenlijk kleurloos, ongeïnteresseerd, leeggelopen. 

Depressie lijkt een zwakheid, een gelatenheid, maar eigenlijk zit er vreselijk veel onaange
roerde energie in. Mensen die zich in deze slopende situatie bevinden, voelen zich vaak beke
ken, zijn zich steeds bewust van zichzelf en hoe ze overkomen op anderen. Ze voelen zich on
benullig en generen zich voor hun ongelukkige situatie. Maar volgens Karla McLaren is depres
sie niks om je voor te schamen. In haar luisterhoek Becoming an Empath: How to Develop the 
Power ofYour Emotional Intuition karakteriseert zij depressie als 'het stopteken van de ziel'. 
Deze 'ingenieuze stagnatie', zoals ze het noemt, neemt het roer over wanneer je langere tijd wei
gert de wijsheid achter verboden emoties zoals woede, angst, droefheid en verdriet te erkennen. 

Terwijl sommige depressies zeker het resultaat zijn van een bepaalde chemische disbalans 
(en daarom goed op antidepressiva reageren), zijn ze in veel gevallen afkomstig van een diep
geworteld, intuïtief bezwaar tegen de voornaamste levenskeuzes. Na herhaalde waarschuwingen 
verhindert de psyche uiteindelijk het dwangmatig opnieuw afspelen van destmctieve patronen 
van het geconditioneerde zelf, door alle energie die nodig is om in dezelfde richting door te 
gaan, weg te pompen. Mensen bij wie dit beschermende mechanisme in werking treedt, strom
pelen volgens McLaren zonder op of om te kijken situaties binnen die zowel hun gezondheid 
als hun gezond verstand en hun levensdoel in gevaar brengen: Tn een wereld waarin we geleerd 
hebben onze emoties, echte passies en dromen te negeren en blindelings in de verkeerde rela
ties en de verkeerde banen te stappen, is depressie onze noodstop.' 

Als we bereid zijn om onszelf twee vragen te stellen, komen we op een van de efficiëntste 
ontsnappingsroutes uit dit emotionele moeras: 'Wat is de reden dat mijn energie momenteel 
wegstroomt?' En: 'Welke nieuwe richting geeft mij energie?' Ernstig depressieve mensen heb
ben allicht medicatie nodig om hun basisenergie op peil te brengen en deze vragen te kunnen 
beantwoorden. Als de boodschap eenmaal door is, en ze een nieuwe richting opgaan waardoor 
hun ziel weer kan bijtanken, is biochemische ondersteuning vaak niet meer nodig. Voor de 
meeste mensen ligt de acceptatie van het antwoord veelal het moeilijkst. Soms leidt een depres
sie ertoe dat een advocaat besluit fotografie als hobby op te pakken. Dit klinkt als een irratione-
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le, of op zijn minst een onverantwoordelijke opwelling voor een man uit een juristennest. Soms 
is het nodig dat een mishandelde vrouw haar man verlaat, al zijn alle anderen van mening dat 
hij de aardigste man van de wereld is. 

Begin 1990 werd ikzelf overvallen door een depressie. Op een mysterieuze wijze werd ik 
door een aanvankelijk nogal vaag idee om iets met paarden te doen en mensen te helpen uit een 
succesvolle en tamelijk interessante carrière als muziekcriticus weggeleid. Zo op het eerste ge
zicht leek het een bespottelijk idee om van journalistiek werk over te stappen naar de paardrij
kunst. Maanden heb ik me ertegen verzet. Een wijze, volhardende kracht maakte ten slotte een 
einde aan mijn scepsis door alle veilige activiteiten waarmee ik me had geïdentificeerd en die 
mijn ego streelden, af te sluiten. Op het laatst had ik een hele pot koffie nodig om één enkele 
muziekrecensie te kunnen schrijven en zelfs dan was mijn denken nog traag en volkomen mis
tig. Iedere keer dat ik het echter voor elkaar kreeg mijzelf naar de stal te slepen, bleek ik over 
een eindeloos enthousiasme te beschikken om vol overgave de stallen uit te mesten, paarden te 
verzorgen en door de zinderende hitte van de woestijn te rijden. Als ik aan het relaxen was met 
de kudde, overspoelden creatieve ideeën en inzichten mijn hoofd, en ik zorgde ervoor een noti
tieboekje bij de hand te hebben in de zadelkamer. Het onderzoek dat ik zeven jaar lang verricht
te en dat tot de publicatie van De Tao van Equus leidde, omvatte onderwerpen die op dat tijd
stip geen praktisch doel leken te dienen. Alles wat mij te doen stond was het volgen van een 
brandend verlangen naar kennis. En ik werd gezegend met tomeloze energie en concentratie. Als 
het zo eenvoudig was om de boodschap achter depressie te accepteren, zou de psyche niet met 
zulke tactieken op de proppen komen Dat is het genie achter stagnatie: na maanden lusteloos in 
een verduisterde kamer te hebben gelegen, stapt de advocaat ten slotte de deur uit om wat foto's 
te schieten. Zijn vrouw en zijn ouders zijn verrukt als ze zien dat hij zich weer ergens voor in
teresseert. 'Ach, wat doet het ertoe', zeggen ze, 'laten we een nieuwe camera voor hem kopen!' 

Depressie is de laatste wanhopige poging van het authentieke zelf om voor zichzelf op te 
komen binnen een leefklimaat dat zich enkel bekommert om de starre, sociaal geaccepteerde 
persona. Voor paarden werkt het trouwens precies hetzelfde. Ik heb wel eens een volbloed ont
moet die weigerde te racen, maar niet uit gebrek aan talent. Magie was gek op haar trainer Sally 
en kon met deze lievelingsmens op haar rug rennen als een haas, ze haalde met gemak alle an
dere paarden in. Toch was het niet voor ze weggelegd om samen in officiële wedstrijden uit te 
komen. Sally liep tegen de veertig en hoewel ze fenomenaal in vorm was, was ze nogal wat gro
ter en zwaarder dan de gemiddelde jockey. Maar toch, elke keer dat er een beroepsjockey op 
haar rug gehesen werd, wilde de merrie maar niet presteren, hoe hard ze ook met alle hulpen op 
de finish werd afgejaagd of geslagen. De investeerders die eigenaar waren van dit dure paard 
ontsloegen Sally en brachten een nieuwe coach in. Tegen het einde van het raceseizoen was de 
jonge merrie gevaarlijk dun en futloos geworden. Uiteindelijk besloten Magics eigenaars hun 
verlies te nemen en ze verlaagden de prijs van de merrie net genoeg zodat Sally haar kon kopen. 
De merrie knapte op 'wonderbaarlijke' wijze op en de twee hebben hun sporen later verdiend in 
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de samengestelde wedstrijdsport, een tak van sport waarin paard en ruiter vaak een hechte, har
monieuze band met elkaar smeden. 

De depressie van Magie liet zien wat zij in woorden niet kon bespreken, ze wilde enkel en 
alleen bij Sally zijn, hoeveel geld andere mensen ook in haar investeerden of hoe hoog hun ver
wachtingen ook gespannen waren. De meeste rijdieren hebben niet een zodanig helder doel. 
Mijn oude koeiendrijverspaard Noche had nog nooit een mens een echte relatie zien opbouwen 
met iemand van zijn soort. Waar hij vandaan kwam waren ranchpaarden gereedschap. Als hij 
niet stoïcijns bleef staan wanneer de singel te strak werd aangetrokken, of niet prompt in galop 
sprong als hij aangespoord werd, dan brak de hel los. 

Jarenlang hoopte ik dat als ik die 'arme mishandelde' ruin maar genoeg wortelen, massages 
en liefde gaf, hij wel uit de eenzame opsluiting waarin hij zich met hangende oren had terugge
trokken, zou komen. Maar het ging heel traag. Nadat ik McLarens ideeën over depressie gele
zen had, kwam er een nieuwe aanpak in me op. Wat als ik Noche hielp de wijsheid terug te halen 
achter de zogenaamd negatieve emoties waarvoor hij gestraft werd? Wat als ik hem leerde vrien
delijk en met respect zijn eigen grenzen te stellen? Wat als ik hem bij het minste teken van zijn 
oren wat langzamer aansingelde, hem zachter borstelde op kietelige plekjes of misschien zelfs 
helemaal niet als hij daar niet per se geborsteld hoefde te worden? 

Wat als ik, wanneer Noche met zijn hoef over de grond schraapte uit frustratie over het vast
staan, met hem zou onderhandelen in plaats van hem te straffen (door hem dan een halfuur extra 
vast te laten staan)? Het was redelijk dat hij stil moest staan tijdens het opzadelen. Maar als ik 
nu mobiel aan het bellen was, vergetend dat hij zojuist heel lang naar volle tevredenheid had ge
lopen? Noche's bezwaar zou in dat geval terecht zijn. Hij zou mij erop wijzen dat ik die persoon 
later terug kon bellen, nadat ik het zadel had afgenomen, zijn bezwete lichaam had afgespoten 
en hem los had gegooid in de wei om wat vers gras te eten. En wat als ik zijn angst respecteer
de? Als ik, wanneer dit betrouwbare, ervaren buitenritpaard ergens voor terugschrok, de waar
schuwing in acht nam in plaats van 'stom paard!' te roepen en hem met de teugels te slaan? Door 
even gas terug te nemen, kon ik misschien wel voorkomen dat hij mij eraf zou gooien als we 
achter de volgende bocht op een ratelslang zouden stuiten. Door te reageren op de waarschu
wing van het paard en een andere route te nemen, zou ik er misschien nooit achter komen welk 
ongeluk er om de hoek op de loer lag, maar ik zou verzekerd zijn van een prettige rit. 

De voordelen van het samenwerken met Noche's voorheen verboden emoties wogen op 
tegen elk advies dat ik had gekregen in de trant van: wees onder elke omstandigheid een onver
stoorbare leider. Omdat ik naar de mustang luisterde was hij eerder geneigd nieuwe en onzeke
re situaties met me in te gaan. Zijn ogen gingen helderder staan. Hij begon voor zichzelf op te 
komen tegenover andere paarden, werd op den duur zelfs een zelfstandige leider. Hij hinnikte 
als ik naar de stal kwam, trok duidelijk de aandacht om mij naar de wei te lokken, klaar voor 
het nieuwe avontuur dat ons die dag misschien wachtte. Hij at met meer smaak; hij ontwikkel-
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de zelfs een zwak voor een paar merries die hij vervolgens het hof maakte als een echte hengst. 
Van een afgeleefd koeiendrijverspaard werd hij een trotse, blijgeestige, betrouwbare vriend. 

Mensen behandelen andere mensen ook als werkpaarden. Depressie is onze natuurlijke re
actie op langdurige onderdrukking van wezenlijke emoties en dromen. De volgende keer dat die 
grijze, lusteloze stemming toeslaat, probeer er dan eens naar te luisteren. Bedenk wel dat de weg 
uit een depressie soms langs de minst rationele, minst sociaal acceptabele optie loopt waartoe 
je je aangetrokken voelt. Als die immers wel acceptabel was geweest, zou je allang doen watje 
het liefst doet met volle ondersteuning van je familie en vrienden. 

Wanneer de verwachtingen van anderen je deprimeren, kan het helpen aan Magie, het wei
gerachtige renpaard te denken. Als een driejarige merrie de koers van haar leven heeft kunnen 
veranderen, dan is je depressie het signaal dat jij ergens diep van binnen ook de kracht kunt vin
den om dat te doen. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

14 Het oog van de storm 
18 Dans op de grens 
29 Wijsheid van het zwarte paard 
32 Buiten je lichaam 

Emotionele verzameling 
De wijsheid van woede 
In duisternis verborgen schat 
Dissociatie 
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D A N S OP D E G R E N S 

Over je persoonlijke ruimte onderhandelen 
Voet bij stuk houden 

Boosheid, frustratie of incongruentie? 

Twee paarden naderen elkaar. De oren enigszins achterover gelegd, 
met in afwachting zwaaiende staarten, 

openen zij de subtiele dans van respect en verbinding. 

H E T G E S C H E N K 

Als er boosheid in je opkomt, is dat een teken dat iemand je fysieke of psychologische ruimte 
is binnengedrongen, misschien onbedoeld, misschien met de bedoeling om je in zijn macht te 
krijgen of uit te buiten. Hoe dan ook, de plotselinge dot energie die omhoog bruist met deze 
emotie helpt je je ruimte te verdedigen wanneer iemand je grenzen uittest. 

D E U I T D A G I N G 

Er is moed en alertheid nodig om kwaadheid goed te gebruiken. Op het moment dat iemand over 
je grens gaat, moet je bereid zijn om hem te vertellen dat hij terug moet gaan, zelfs al verkeert 
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die persoon in een hogere positie. Want hoe sneller je dit kleine ongemak onder ogen ziet, des 
te kleiner de kans dat je het op iemand anders afreageert. 

D E R E I S 

Ze noemen het wel 'de druppel water die de emmer doet overlopen'. Je baas vraagt onredelijke 
dingen van je, maar je kunt gewoonweg niet weigeren. Je bent tenslotte aan de beurt voor pro
motie. Dus ga je weer akkoord met overwerk, mist daardoor de voetbalwedstrijd van je zoon, 
voelt de teleurstelling van je echtgenoot als je aanschuift voor het zoveelste late avondeten. Dan 
gebeurt het: je vijfjarige gooit stoot pardoes een glas melk om en ineens knapt er iets in je. Plots
klaps ben je tegen dat ontredderde kind aan het schreeuwen. 

Dit controleverlies voedt de overtuiging in het gezin dat 'kwaadheid slecht is' terwijl het in 
feite het afleiden van deze emotie is dat zoveel problemen veroorzaakt. De schaamte die uitein
delijk op een dergelijke uitbarsting volgt, lijkt de noodzaak te bevestigen om dit oergevoel af te 
dekken onder een dikke deken. Maar voortdurende onderdrukking is niet het antwoord. Woede 
is een verergering van kwaadheid, een soort beschermheer die zo volkomen onbegrepen is, dat 
wij ons vermogen bijna kwijt zijn geraakt om er nog iets zinnigs van te maken. Afgeleide woede 
(als kwaadheid onbewust naar een onschuldige toeschouwer wordt omgeleid) is een overblijf
sel van het onderdrukkingsparadigma. Deze archaïsche mentaliteit herkent het concept van per
soonlijke grenzen niet. Dus wordt de feitelijke kwaadheid min of meer een verboden gevoel. 
Slaven die een sterk gevoel hebben wie ze zijn, gedragen zich niet als slaven. De dwang om hun 
land op te geven, afstand te doen van hun cultuur, hun dromen te onderdrukken en te werken 
zonder enige compensatie, is een grove overtreding van grenzen, die ook nog eens wordt ver
sterkt door meedogenloze ontmoediging. Zonder eigentijds voorbeeld van het voelen of stellen 
van grenzen, dragen afstammelingen van lijfeigenen en fabrieksarbeiders van vóór de tijd dat er 
vakbonden waren nog de razernij van vroegere generaties met zich mee. Het beklimmen van de 
sociale ladder door rijkdom te vergaren of door het halen van een hogere graad of titel is de 
meest voor de hand liggende manier geworden om aan het lot van ondergeschikte te kunnen ont
snappen. Koningen die over leven en dood van hun onderdanen beslisten, zijn geleidelijk ver
vangen door managers die van hun employés profiteren, professoren die hun doctorskandidaten 
door een hel laten gaan, artsen die hun assistenten te schande maken en intimideren, en ouders 
die kinderen als hun bezit behandelen. Degenen die zich aan deze krankzinnige versie van au
toriteit onderwerpen, zoeken bevrediging in de belofte dat zij op een dag, als zij het leven vol
gens deze regels spelen, zelf een stel lakeien hebben die ze kunnen martelen. 

En zo zet de spiraal zich voort. Mensen die tot deze levensstijl worden opgevoed, leren nooit 
goed en bedachtzaam voor zichzelf op te komen. Zij worden slachtoffers of beulen, meestal een 
combinatie van deze twee. Zelfs zij die deze patronen bewust proberen te doorbreken, beschik
ken nog niet over de vaardigheden om ze los te laten. Na zich ondergeschikt te hebben gemaakt 
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aan een baas die herhaaldelijk te veel van hem vraagt, zal een gemiddelde manager de neiging 
om zijn kwaadheid op zijn werknemers te verhalen misschien nog kunnen onderdrukken. Maar 
als hij dan uiteindelijk bij zijn geliefde de controle verliest, voelt hij zich enorm schuldig. Om 
te verhoeden dat het weer gebeurt, laten gewetensvolle lafaards zich in met drugs, seksversla
ving of andere vormen van zelfdestructief gedrag die de angel uit de naar binnen gerichte woede 
halen. In zijn zuiverste vorm is kwaadheid echter niets anders dan een roep om zelfrespect en 
integriteit, en de moed om deze beide krachten te versterken. 

Paarden zijn erg sterk in het onderwijzen van deze verwaarloosde kunst. Als non-territoriale 
wezens illustreren paarden dat gezonde grenzen niets met sociale status of materieel eigendom 
te maken hebben. Omdat ze zo groot zijn dwingen paarden bij eenieder die met ze te maken 
krijgt alleen al om veiligheidsredenen respect af. Wanneer een ruiter eenmaal de juiste manie
ren leert om stand te houden tegenover een wezen van vijfhonderd kilo, wordt het gemakkelij
ker om grenzen te stellen aan zijn eigen soort. 

De truc is om woede van frustratie te onderscheiden. Deze twee emoties voelen eigenlijk het
zelfde aan en kunnen beide tot razernij escaleren. Maar frustratie draagt een andere boodschap 
in zich. Iedereen die met paarden werkt, ervaart vroeger of later dit snel toenemende gevoel van 
irritatie, meestal als het dier van je favoriete trainingsmethode af wil of van de manier waarop 
jij bij voorkeur moeilijke kwesties benadert. Frustratie betekent dat je in je werk, je leven of in 
relatie tot iemand anders een techniek toepast die gewoonweg niet doeltreffend is. In plaats van 
naar alternatieven te kijken of om hulp te vragen, probeer je een doorbraak te forceren, waarbij 
je bekende methoden gebruikt die in het verleden misschien hebben gewerkt maar op dit mo
ment weinig tot geen resultaat opleveren. Als je maar blijft pushen, barst frustratie in razernij 
uit die dikwijls uitmondt in hardvochtige, kwetsende dominantie. Wanneer je in plaats daarvan 
besluit om het op te geven en naar huis te gaan, zal de frustratie intenser worden en in een ge
voel van volslagen machteloosheid veranderen. Welke wegje ook kiest, je bent op dat moment 
vergeten om jezelf de juiste vragen te stellen: 'Waar is de blokkade?', 'Wat kan ik anders doen?' 
en 'Wie kan ik om ideeën of hulp vragen?' 

Het verschil tussen boosheid en frustratie is zo simpel, een kind kan de was doen. Als je zoon 
zijn speelgoed in razernij rondslingert, stel hem dan eens een paar simpele vragen: 'Ben je boos 
omdat je kleine zusje je kamer weer in kwam en zonder te vragen iets pakte? Als dat zo is, dan 
is het kwaadheid en zal ik je ondersteunen in het opstellen van een duidelijkere grens tegenover 
haar. Of wasje gewoon aan het proberen die vierkante staaf in een rond gat te duwen? Nou, dat 
is dan frustratie. Wil je dat ik je met die puzzel help?' 

Om de dingen nog wat ingewikkelder te maken, is er nog een andere soort kwaadheid mo
gelijk. In de loop der jaren heb ik gemerkt dat kinderen, hooggevoelige mensen en paarden zich 
geagiteerd voelen als ze bij iemand in de buurt zijn die onecht is. Zij interpreteren dit gevoel 
doorgaans als kwaadheid, terwijl het eigenlijk een alarmsignaal is dat wijst op een wisselwer-
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king met iemand die niet is wat hij lijkt te zijn, die bijvoorbeeld een masker van blijheid, vrien
delijkheid, moed of controle draagt terwijl hij zich eigenlijk agressief, droevig of angstig voelt. 

De beste manier om te zien waar het over gaat is te voelen of iemand over een grens is ge
gaan. Zo niet, zoek dan uit of er frustratie in het spel is. En als dat niet het geval is, kan je woede 
erop wijzen dat de persoon met wie je in contact bent, onecht is. Door nog weer een andere 
vraag te stellen: 'Welke emotie zit achter het masker en is die op mij gericht?', kun je bepalen 
of die persoon iets verbergt om van jou te profiteren, je te gebruiken of dat hij om persoonlijke 
redenen eenvoudig heel droevig, boos of angstig is. In dat laatste geval verdwijnt de kwaadheid, 
die in wezen onrust is, vaak zodra je de onechtheid opmerkt en je realiseert dat de persoon van
wege zijn conflicterende emotionele toestand misschien onvoorspelbaar reageert. 

Maar zelfs in de paardenwereld verstaan maar weinig mensen werkelijk wat een grens is, 
omdat het systeem van onderdrukking steeds de regel is. Zoals het menselijke slaven vroeger 
overkwam, worden paarden gestraft voor de minste of geringste poging een grens aan te geven. 
Ik heb te veel instructeurs hun leerlingen horen opdragen hun rijdier te slaan als het dier het 
waagde zijn oren naar achteren te leggen wanneer de singel te snel werd aangehaald, of de ros-
borstel een kietelig plekje raakte. Een braaf paard wordt immers geacht zich te onderwerpen aan 
aanrakingen overal op zijn lijf, te allen tijde, door wie dan ook, om welke reden dan ook. Meer 
dan eens zag ik een vrouw haar 'beminde' paard uitkafferen als hij terugdeinsde wanneer ze op 
hem af rende en haar armen om zijn nek gooide om letterlijk een knuffel op te eisen. Het doet 
me denken aan die wat dubieuze familiereünies waarbij Tante Bertha in een walm van parfum, 
met zwaaiende sieraden die iemand knock-out konden slaan, alle kinderen achtervolgde voor 
een zompige, verstikkende omhelzing. Degenen die wegrennen worden tot de orde geroepen: 
'Kom terug en geef je Tante Bertha een kus!' En zo wordt ook ons aangeleerd dominantie onder 
het mom van liefde te tolereren. 

Wat is dan het alternatief? Het werken met een aantal angstige en soms in razernij ontstoken 
paarden heeft me een heel eenvoudige regel geleerd voor het stellen van grenzen die wederzijds 
respect laten opbloeien: Wanneer jij het paard nadert, stelt het paard de grenzen. Wanneer het 
paard jou benadert, moet jij de grenzen stellen. Zoals zo veel door paarden ingefluisterde les
sen werkt dit ook bij mensen. 

Laat ik eerst het begrip 'grens' definiëren. Het is geen muur. Het is een buigzame fysieke of 
psychologische bufferzone die, mits gerespecteerd, je de ruimte geeft je ontspannen en je veilig 
te voelen in iemands nabijheid, wat tot meer vertrouwen en intimiteit leidt. Veel vrouwen leiden 
aan het Repelsteeltje-complex. Ze hebben geleerd dat een grens als een burcht is, met name in 
romantische relaties. Zoals de sprookjesprinses staren ze vanuit een onneembare toren in de 
verte, wachtend tot de perfecte man verschijnt die het vereiste aantal bioscoopkaartjes, chique 
etentjes en poëtische sentimenten weet op te hoesten. Op een nacht scoort de vermetele kerel 
precies het juiste aantal quota dat deze ene verovering hem heeft gesteld en eindelijk laat zij haar 
haar naar beneden. Als een weerlicht is hij binnen, en heerst over haar leven. 
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Als deze prinses nu flexibele grenzen had toegepast, zou ze de zelfverzekerdheid hebben 
gehad om deze man vanaf het begin stevig tegemoet te treden: ze zou hem uitnodigen dichter
bij te komen wanneer hij vriendelijk en respectvol is, erop staan dat hij een paar stappen terug 
doet bij het geringste zweempje agressie, hem weer dichterbij laten komen wanneer hij opnieuw 
verzacht. Natuurlijk veronderstelt deze grens de regel dat zij bereid is hem dezelfde considera
tie te schenken en gaandeweg wordt het hele gebeuren steeds meer als een dans. Ze doet een 
stapje naar voren, ziet hem gespannen worden en doet een stapje terug zonder hem te bestraf
fen of de band te verbreken. Hij ontspant zich daarop en voelt zich ertoe aangezet weer dichter
bij haar te komen. Ze raken elkaar aan. Ze gaan ieder huns weegs. Ze gaan samen winkelen. Hij 
gaat er in zijn eentje op uit. Zij gaat uit lunchen met een vriendin. En zo gaat de dans verder, elk 
erkent daarbij de steeds veranderende behoefte aan ruimte van de ander, soms onderhandelen ze 
wanneer hun individuele behoefte aan innig contact niet gelijk oploopt. 

Ik ontwikkelde de grensregel met de hulp van mijn hengst Merlijn en voerde de eerste dans 
met hem uit, een hengst die nog niet zo lang geleden eenieder beet die probeerde hem aan te 
raken en elk minuscuul teken van zwakte aangreep om aan te vallen. Als een voorheen geweld
dadig, mishandeld paard kon leren om vriendelijk ruimte te vragen, en hoffelijk dit gebaar te re
tourneren, dan was er hoop voor de mensen in mijn leven. De fouten die ik onderweg heb ge
maakt en de technieken die ik heb bedacht, zijn te ingewikkeld voor een kort stuk over grenzen. 
Maar de basisprincipes zijn relatief eenvoudig. 

Als ik op Merlijn afloop en hij toont tekenen van spanning: aanspannen van zijn nek, zwaai
en met zijn staart, zijn oren in de nek leggen, dan stop ik gewoon, ik loop wat achteruit en zucht. 
Hiermee erken ik dat mijn fysieke nabijheid eventjes stressvol is geweest voor hem. Ik heb een 
mogelijke grens geraakt, een bufferzone. Toch maak ik me niet los van hem, ik loop niet weg 
en geef niet op. Ik adem gewoon uit om de druk van de ketel te halen en wacht op tekenen van 
ontspanning. Altijd komt er weer een moment waarop zijn oren naar voren gaan en hij zucht of 
likt en kauwt. Dan kom ik weer op hem af. Maar meestal motiveert dit teken van consideratie 
hem om zich om te draaien en naar mij toe te komen, zodat ik op mijn beurt mijn eigen grens 
kan voelen en aangeven. Wanneer ik spanning in mijn schouders voel, mijn ademhaling zich 
versnelt en mijn hart sneller klopt, vraag ik Merlijn om te stoppen door een korte zweep als ver
lenging van mijn arm lichtjes voor me uit te zwaaien. Als Merlijn zijn oren achterover legt en 
op me afkomt om me op te jagen, gebruik ik de zweep nadrukkelijker tot hij uit de bufferzone 
stapt. 

Dat is het belangrijkst: wanneer ik een grens stel, straf ik Merlijn niet, noch jaag ik hem op. 
Als ik een van die twee had gekozen, dan zou Merlijn nooit geleerd hebben wat een grens voor
stelt. Ik vraag gewoon om ruimte en houd voet bij stuk totdat hij me die geeft zodat ik me vei
lig voel in zijn aanwezigheid. En wanneer hij me die ruimte geeft, zucht ik ten teken van waar
dering. Als hij wegloopt, in cirkels om me heen draaft, naar de rand van de bak rent en naar alle 
merries roept, dan doe ik niks om hem te 'corrigeren'. Ik vraag alleen van hem dat hij buiten die 
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bufferzone blijft totdat ik hem uitnodig dichterbij te komen, of zelf naar hem toe kom. En zo 
gaat de dans verder. 

Grenzen stellen en assertiviteit zijn twee verschillende dingen. Soms leid ik een andere dans, 
een die hem bepaalde bewegingen laat maken, maar ik verzeker me ervan dat hij weet dat het 
stellen van grenzen weer iets anders is. Als ik Merlijn elke keer dat hij agressief op me afkwam 
of tartend wegliep, de bak zou rond jagen, zou hij nooit hebben geleerd om mij 'de ruimte' te 
geven. Hij zou gewoon hebben afgewacht, tot het moment dat mijn aandacht zou verslappen en 
hij over mijn leven kon heersen, omdat ik, laten we wel wezen, alle tekens had afgegeven dat ik 
over het zijne wilde heersen. Deze grensdans gaat niet over leiderschap, maar is een begroeting, 
een révérence, een dynamische, energetische handdruk. 

Het interessante was dat Merlijn dit eenvoudige protocol veel gemakkelijker kon hanteren en 
mijn bufferzones veel beter kon aanvoelen en respecteren dan ik zelf voor mogelijk had gehou
den. De zweep was de sleutel tot een onverwachte vernieuwing. Ik had hem in eerste instantie 
als een versterking bij me omdat ik me realiseerde dat ik Merlijn toch zeker ruim drie meter van 
me af wilde houden als hij agressief deed. Maar omdat het een neutraal voorwerp was - zonder 
bloeddruk of hartslag - bleek het nog effectiever te zijn bij het benadrukken van mijn verzoek 
om ruimte dan de handbeweging of de duw waarmee ik anders het paard op afstand gehouden 
zou hebben. Het is ongelofelijk maar waar: Merlijn begon nu ook te stoppen wanneer hij op af
stand mijn spanning voelde escaleren, en bewees mij de dienst te verzachten en te zuchten, se
conden voordat ik mijn arm optilde. 

Als mensen eens zouden leren te stoppen wanneer ze ongemak voelen opkomen, een stapje 
terug te doen zonder de verbinding te verbreken en elkaar de ruimte te geven die ze nodig heb
ben om zich veilig en aanwezig te voelen, misschien zou dan angst een verouderde emotie wor
den. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

9 De taal van de adem 
14 Hef oog van de storm 
19 Weer gaan grazen 
25 Aantrekkingskracht 

Non-verbale communicatie 
Emotionele verzameling 
Emotionele behendigheid 
Uitdaging van relatie 
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Emotionele behendigheid 
Vertrouwen in het universum 

Je drama laten varen 

Terwijl de zon hun ruggen streelt en warme wind door hun manen waait, grazen paarden van 
allerlei kleuren en temperamenten samen in stille extase. 

H E T G E S C H E N K 

Wanneer je je door de emoties heen beweegt zoals paarden doen, wanneer je de boodschap ach
ter een lastig gevoel door krijgt en in antwoord daarop iets verandert, zul je langere periodes van 
authentieke vrede en voldoening beleven. 

D E U I T D A G I N G 

Om echt van het leven te genieten, om jezelf en anderen met nieuwe ogen te zien, moet je be
reid zijn om de drama's die je aan het verleden binden te laten gaan. 
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D E R E I S 

Paarden zijn goede modellen voor emotionele behendigheid. Als iets ze bang maakt, schrikken 
ze op en stuiven weg. Wanneer het gevaar geweken is, ontspannen ze en gaan weer grazen. Ze 
verdoen niet de hele middag met het herkauwen van het feit dat ze moesten vluchten voor een 
roofdier en ze blijven niet de hele nacht in bed liggen draaien, piekerend over mogelijk toekom
stige ontmoetingen met leeuwen, tijgers en beren. Vertrouwen in het universum stroomt door 
hun aderen. De wereld is voor hen tenslotte een salade! 

Of de toon nu vredig of speels is, boos of angstig, paarden zijn vrolijke maar efficiënte we
zens. Wanneer er problemen ontstaan in de kudde dan handelen ze die af en gaan ze weer ver
der. Na een paar uur door velden met wuivend gras te hebben geslenterd, kan een hengst wat 
driest worden en zijn merries in het rond commanderen. Als ze niet in de stemming zijn daar
voor, leggen ze de oren in de nek en waarschuwen hem om ermee op te houden. Als hij niet luis
tert worden ze duidelijker, ze trappen, gillen en zo nodig doen ze een uitval naar hem. Maar 
wanneer hij ze eindelijk de ruimte geeft, ontspannen ze en gaan weer door met grazen. Later 
sluiten ze zich bij hem aan voor een dutje onder een favoriete boom. Deze paarden hebben niet 
uren therapie nodig om hun rancune en teleurstelling te verwerken. Zowel de aanvaller als de
gene die aangevallen is, verstaat de boodschap achter de emotie, verandert iets in respons hier
op, laat de emotie gaan en pak zijn plezier in het leven weer op. 

Paarden besteden in werkelijkheid zoveel tijd aan rondkuieren, sluimeren en nadenken, dat 
documentaires over hen per definitie misleidend zijn. Als de films over paardengedrag de tijd 
die de vlucht-of-vecht-responsen kosten in verhouding tot de rest van de tijd laten zien - de uren 
die het gemiddelde paard vreedzaam knabbelt aan gras en aan zijn maatjes - zouden die rond
uit saai zijn. Dus krijgen we gevechten van hengsten te zien, flamboyante houdingen, riskante 
momenten met leeuwen, talloze paringsepisodes en prachtige, steigerende en over de vlakten 
rennende paarden; en dit alles ondersteund door aanzwellende muziek. 

We zouden het ook niet anders willen, natuurlijk, omdat mensen in vergelijking met paarden 
heuse drama-junkies zijn. We houden van verhalen vol opwinding en intrige en we zijn goed in 
het vertellen van dergelijke verhalen. Maar hetzelfde verteltalent is wederom zo'n tweesnijdend 
zwaard. Wanneer we eindeloos dezelfde stuitende verhalen blijven herhalen - over hoe ouders 
ons verwaarloosd hebben, hoe onze vrienden ons verraden hebben, hoezeer onze echtgenoten 
en echtgenotes ons niet begrijpen - dan kunnen we ons niet eens ontspannen. 

Juist het proberen te onderdrukken van emotie en het vermijden van conflicten maakt het 
dubbel zo moeilijk. Het is onmogelijk oprecht plezier te voelen als je jaren hebt lopen zieden 
van onopgeloste woede. Maar wanneer je leert emotie als informatie te gebruiken en de moed 
opbrengt om er iets mee te doen, dan kan ook jij de emotionele soepelheid ontwikkelen om met 
lastige gevoelens om te gaan. Je bereikt er een dieper gevoel van vertrouwen en innerlijke rust 
mee. 
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Natuurlijk maken we allemaal wel eens fouten. Maar als we bereid zijn te leren van deze on
fortuinlijke tegenvallers en onze weg vervolgen, worden relaties zo veel aardiger en bevredigen
der. Als onze menselijke kuddes nu maar konden leren door de onvermijdelijke schermutselin
gen heen te bewegen en terug te keren naar het grazen, zouden we meer tijd en energie overhou
den om ons haar los te gooien en van het leven te genieten. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

14 Het oog van de storm 
18 Dans op de grens 
21 Omhelzing van het maanlicht 
23 De kudde 

Omgaan met lastige emoties 
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Het hart openhouden 
Authentiek samenleven 
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Kruispunt 
Onthechting en Overgave 

De Pijn en Wijsheid van de Oude Dag 

Een oude vosmerrie staat aan de rand van een wijde oceaan die de rest van de kudde 
niet kan zien. Vanaf deze hoogte zo dichtbij zee, wordt het gras dunner. 

De botten van de merrie doen zeer en haar vacht verliest zijn glans, maar het uitzicht 
is de klim waard. Ze kan beide werelden nu zien: de kudde die beneden aan het 

grazen is en die vreemde sterke kracht die aan de andere kant omhoog golft. 
Dit paard is op het laatste kruispunt van haar leven aangekomen, 
de plaats waar ze haar moeizaam gewonnen wijsheid zal delen 

en zich over zal geven aan een hogere wil. 

H E T G E S C H E N K 

Wat jij liefhad of waaraan je in elk geval gewend was geraakt, loopt op zijn eind. Toch zal de 
overgang naar de volgende fase van leven of werken langzaam genoeg verlopen om je de kans 
te geven op waarde te schatten waar je bent geweest en om de wijsheid die je hebt opgedaan 
volledig en welbewust te gebruiken. 
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D E U I T D A G I N G 

Een nieuw leven roept je, maar de vorm die het zal aannemen is nog niet helemaal helder. On
dertussen is het jouw uitdaging om in de huidige baan, de relatie, de stal of het lichaam te blij
ven die je ontgroeid bent, zonder een slome vogel of een gefrustreerde oude zak te worden. 

D E R E I S 

Het kruispunt is een metafoor voor de plaats waar het onbekende het bekende kruist, waar on
bewust, ongedefinieerd potentieel oprijst om de uitdaging aan te gaan en eventueel een heldere 
comfortabele staat van bewustzijn te bereiken. Hier wordt je gevraagd je ego op te geven voor 
een hogere roeping, een waarbij je een bepaald vertrouwen wordt gevraagd in een toekomst die 
je niet volledig kunt voorspellen of bevatten. 

Het kruispunt gaat over het loslaten van een situatie, je bent er klaar voor om die voorbij te 
streven, in het heden aanwezig te blijven en degenen die je ooit achter zult laten te blijven on
dersteunen. Als je niet meer bezig bent met de status quo, onthecht je je van de dagelijkse dra
ma's waarin je metgezellen opgaan en die ze zo verwarrend vinden. Met deze onthechting komt 
ook de mogelijkheid anderen te begeleiden door die unieke combinatie van compassie en on
derscheidend vermogen die met de oude Wijzen geassocieerd wordt. 

De onthechting van de wijze, oude dame 'betekent geen onverschilligheid', benadrukt de 
Jungiaanse analytica Marion Woodman in een interview uit 1989 in Common Ground, met Bar-
bara Goodrich-Dunn. 'Het betekent dat zij dit ook gekend heeft. Ze heeft geleden maar kan een 
stapje achteruit doen om het in perspectief te zien. Een bewust persoon kan in de aanwezigheid 
van de pijn van een onbewust persoon mogelijk meer lijden dan die onbewuste persoon ... Het 
is niet dat ze onverschillig of teruggetrokken is. Zij is daar volkomen in het moment aanwezig. 
Ze heeft niets te verliezen. Zij kan zijn wie ze is en met de directe, rechtstreekse naakte werke
lijkheid leven. Zodoende werkt de oude wijze als een stemvork van de omgeving omdat ze zelf 
zo echt is ... Ze heeft geen reden om je over te halen om iets te doen of te zijn wat niet strikt is 
wie je zelf bent.' 

De duistere kant van de wijze oude dame manifesteert zich als iemand die haar status van 
oudere gebruikt om anderen te manipuleren. De verlichte oude wijze dame heeft daarentegen 
een goed evenwicht gevonden en haar verzorgende vrouwelijke kwaliteiten houden gelijke tred 
met de ontwikkeling van haar onderscheidende mannelijke kwaliteiten. Woodman, die zelf een 
volleerde Wijze is, had zowel mannelijke als vrouwelijke mentoren die voor haar als oude Wij
zen functioneerden. Zij hanteert deze definitie: Tk zou haar mannelijkheid zien als zeer onder
scheidend, zonder sentimentaliteit. Ze zou in staat zijn met een goed geslepen zwaard door alles 
heen te klieven. Ze zou kunnen zien wat niet langer van belang is voor het leven, bijvoorbeeld 
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een relatie die destructief geworden is. Ze zou het waarnemen, er tot in de kem doorheen kijken 
en waar nodig snijden, maar dan wel snijden met liefde.' 

De scherpzinnigheid van een hoge leeftijd gaat echter samen met pijn. Of je er nu klaar voor 
bent om een door artritis geplaagd lichaam op te geven of een baan die je niet langer past, het 
onbehagen is er deels om jou en degenen om je heen te helpen je gehechtheid los te laten aan 
dat wat een tijd aangenaam is geweest. 

Mijn paard Noche zag zich tegen het einde van zijn leven voor een aantal kruispunten ge
plaatst die ieder om een verschillend offer vroegen. Elk offer betekende een opening naar een 
ander geschenk, en vroeg om verschillende manieren waarop wij ons ertoe zouden kunnen ver
houden. Toen zijn rug pijnlijk werd en hij onder het gewicht van zijn berijders begon te struike
len, nam hij afscheid van het zadel. Mijn betrouwbaarste beginnerspaard was daarmee uit dienst, 
wat maakte dat ik een diepere band moest smeden met Max, een ander kuddelid dat tegen die 
tijd ervaren genoeg was om Noche's plaats en rol in de bak over te nemen. Tegelijkertijd begon 
mijn oude vriend een sterke interesse - en onverwacht talent - te tonen voor therapeutisch werk 
met mensen. Met de jaren werd Noche de beste helper van cliënten die verdriet, rouw, angst en 
onzekerheid te verwerken hadden. Ook trad hij op als mentor voor mijn jonge hengstje Spirit; 
hij leerde het drieste kleine paardje grenzen te respecteren en zelfbeheersing te ontwikkelen. In 
het laatste jaar van Noche's leven gaf ik hem de vrije beschikking over al onze landerijen. Vaak 
gebeurde het dat hij uit een schaduwrijk bosje te voorschijn kwam, precies op het juiste moment 
om een cliënt - na een les dagboeknotities - te inspireren of te troosten. Met Noche leunend 
over de schouder van die persoon, zacht in zijn of haar oor ademend, vielen de muntjes van in
zicht net zo snel als de tranen naar beneden drupten. 

Steeds vaker gingen de visioenen die mensen in de aanwezigheid van de oude ruin kregen 
over opoffering, acceptatie, verdraagzaamheid en connecties met paarden en mensen die deze 
wereld al verlaten hadden. Niettemin kostte het sommige cliënten moeite om door Noche's l i 
chamelijke pijn heen te kijken. Zijn door artritis beïnvloede manier van bewegen herinnerde hen 
aan een stadium van het leven waar ze zich hoogst ongemakkelijk bij voelden. Sommigen wil
den zelfs dat ik hem euthanaseerde, hem uit zijn lijden verloste zodat zij zich beter konden voe
len. Onveranderlijk waren deze mensen verrast wanneer Noche zijn wonderen verrichtte en hen 
zodoende dwong hem te zien zoals hij werkelijk was: een ongebruikelijk aanwezig en meele
vend paard dat in mensenjaren tegen de negentig liep en de bijbehorende grootvaderlijke wijs
heid bezat. 

Maar op een dag was er een verschil. Noche toonde geen belangstelling voor de activiteiten 
waar hij normaliter plezier in had. Later in de middag nam hij een ongebruikelijke route over 
het terrein en bezocht de kraal van elk paard met een bestudeerde doelgerichtheid, waarna hij 
zich naast zijn favoriete merrie neervlijde. Terwijl we op de dierenarts wachtten, begon hij snel 
en oppervlakkig te ademen, zuchtte ten slotte diep en stopte geheel met ademhalen. 

Plotseling, alsof hij zich iets belangrijks herinnerde, herleefde Noche en worstelde zich weer 
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overeind. Met waggelende benen liep hij een behoorlijk stuk naar een groep leerlingen en ging 
voor ze liggen, blijkbaar erop gebrand zijn laatste momenten met ze te delen. Dit onverwachte 
gebaar transformeerde mensen die eerder bang waren voor de dood en vulde ze met een vreem
de combinatie van ontzag, verdriet, verwondering, vrede en acceptatie. Noche krabbelde nog 
eenmaal overeind. En terwijl de aanwezigen een voor een naar voren kwamen om hem zachtjes 
vaarwel te zeggen, rolde een enkele traan over de wang van het oude paard - het licht van de 
ondergaande zon vangend. 

Verdriet en pijn zijn onderdeel van elke overgang. Niettemin zijn dit de momenten waarop 
de ware rijping van levenslessen kan plaatsvinden. In de twaalf jaar dat ik Noche gekend heb, 
heb ik dit paard in de regen, in de sneeuw, in de ruim drieënveertig graden hete zon zien staan, 
met hetzelfde geduld en dezelfde gelijkmoedigheid als waarmee hij emoties onder ogen zag 
waarvan de meeste mensen hard weg zouden rennen om zich te verstoppen. In zijn rustige maar 
krachtige aanwezigheid kregen mensen een kinesthetische indruk van het leven volgens de 
boeddhistische idealen van 'niet-gehecht zijn en geen aversie hebben'. Hij leerde ze de verbor
gen geschenken van de ouderdom. Ten slotte, op het eind, liet hij ze zien hoe hij verbonden kon 
blijven met degenen van wie hij hield, zelfs toen hij zich overgaf aan het grootste mysterie dat 
er is. 

Wij hebben allemaal weieens gehoord dat je in het leven duizend kleine doden sterft, over
gangen waarin iets dat wordt opgeofferd een groter iets de kans geeft te zich te manifesteren. 
Maar weinigen van ons bezinnen zich op de vruchtbare tijd tussen het laten gaan van het oude 
en het omhelzen van het nieuwe, het kruispunt waarop de opgedane wijsheid door kan worden 
gegeven aan de kinderen van de toekomst. Als we de onbevooroordeelde houding van de oude 
wijze op weten te roepen wanneer we met ons eigen ongemak geconfronteerd worden, wordt 
ouderdom ten slotte een kans om de vruchten van een goed geleefd leven te delen. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

8 Woestijn van inspiratie 
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Het hart openhouden 
De moed om kwetsbaar te zijn 

De heilige ruimte voor mogelijkheid vrijhouden 

Wijsheid en kracht verenigen zich wanneer een uil naar beneden duikt om een stoer wit paard 
de weg te wijzen door de duisternis. 

H E T G E S C H E N K 

Je hart openen voor de mysteries van het leven laat je de schoonheid voorbij de pijn beleven. 

D E U I T D A G I N G 

Kwetsbaarheid is voor het menselijk ego een van de moeilijkste gevoelens om mee om te gaan. 
Onze verdedigingen op te geven vraagt nederigheid, oplettendheid en vreselijk veel moed. 
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D E R E I S 

Ik heb vaak wonderen beschreven: paarden die tegen alle verwachtingen in herstelden, verhalen 
die mensen in zware tijden inspiratie brachten. Toch ontdekte ik tot mijn verrassing dat een paar 
lezers zich grote mislukkelingen voelden na het lezen van dergelijke verhalen. 

'Mijn paard had vorig jaar een koliekaanval', zo schreef een vrouw me, 'en ik kon de kracht 
of het geloof niet opbrengen om hem te redden zoals jij en je paarden Merlijn gered hebben toen 
hij stervende was als gevolg van dezelfde kwaal. Vertel me alsjeblieft: wat had ik anders moe
ten doen?' 

Zeggen dat ik me droevig en machteloos voelde toen ik deze brief las, is veel te zwak uitge
drukt. In werkelijkheid had ik niets opmerkelijks gedaan in dergelijke situaties, behalve bij mijn 
paarden te zitten in die volslagen gitzwarte duisternis, dat gat tussen leven en dood. Belast met 
de ultieme keuze tussen euthanasie of nog een laatste kans, hield ik vertrouwen in de mogelijk
heid tot herstel, terwijl ik ze onderwijl liet weten dat ik bij ze zou zijn tot het allerlaatste mo
ment. Uiteraard luisterde ik naar verschillende experts. Als de meningen uiteenliepen volgde ik 
soms mijn gevoel, al was ik daar bang en onzeker onder. Maar ik deed dat niet in mijn eentje. 
Anderen waren bereid zich los te maken van het werk waar ze tijdens deze noodgevallen mee 
bezig waren om zich naar de stal te haasten en bij ons te zitten, ons hun morele steun te bieden, 
evenals hun ervaring, hun gebeden, hun energie. In deze tijden werd het duidelijk wie mijn 
vrienden waren. Niet de mensen langs de lijn die ferme adviezen gaven en pessimistisch mop
perden als ik niet al hun aanbevelingen ter harte nam, die me maar al te graag bijstonden als het 
paard zou overleven en me lieten stikken als het dier zou sterven. Nee, het voelde eerder alsof 
ik overeind werd gehouden door een ketting van harten, sterke verbindingen van affectie en on
dersteuning ongeacht de uitkomst. Te weten datje eigen hart ieder moment uitje borst wegge
scheurd kan worden en dat er iemand is om hem op te vangen, dat is vriendschap. Mijn dierba
re vriendin en collega Kathleen Barry Ingram noemt dit 'de heilige ruimte voor mogelijkheid 
vrijhouden'. Het is een actieve vorm van geduld beoefenen, niet gerelateerd aan een uitkomst, 
die iemand in een onzekere situatie toestaat zich ondersteund te voelen gedurende de meest 
duistere nacht van de ziel. 

Zolang je deze staat van totale kwetsbaarheid niet hebt meegemaakt, heb je werkelijk geen 
idee wie je bent, laat staan wie je echte vrienden zijn. Uit angst om ook maar iets van betekenis 
te voelen, bouwt het menselijk ego een doorwrochte wapenrusting die er aan de oppervlakte 
dapper, deskundig en succesvol uitziet. Als puntje echter bij paaltje komt, is dit valse zelfbeeld 
meer bezig met het vermijden van pijn dan met authentiek leven. Trots, kritisch, competitief, 
controlerend en manipulatief schermt de dwangmatige neiging van de persona ons af van de on
vermijdelijke uitdagingen en verrassingen van het leven. Met als averechts effect dat het ons iso
leert van de liefde, de schoonheid, de verbondenheid en de vervulling waarnaar we zo wanho-
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pig hunkeren. Het paradoxale hieraan is dat we bereid moeten zijn ons kwetsbaar te voelen om 
onze ware kracht te ontsluiten. 

Ik denk dat ik dit zelf niet helemaal begreep totdat ik een pas uit het ei gekropen specht het 
leven redde. Aan het werk met mijn kudde op het weiland, hoorde ik alsmaar een vreemde, rit
mische keelklank. Toen ik een uur later naar het hek liep, ontdekte ik pas de bron van het ge
luid. Naakt en krijsend, met een papieren velletje, was het schepseltje dat zo'n vijf meter naar 
beneden, uit de dichtstbijzijnde boom moest zijn gevallen. Het leek eerst niet mogelijk dat zo'n 
nietig wezentje zo'n herrie kon maken, laat staan de hete woestijnwind zo lang overleven. Ik had 
geen idee wat voor soort vogel het was of waar het nest zich bevond. Omdat ik haar niet terug 
kon zetten waar ze vandaan kwam, schepte ik haar op in het kommetje van mijn handen en 
bracht haar naar huis, betwijfelend of een zodanig fragiel jonkie de namiddag zou halen. 

Haar veerkracht was verbazingwekkend. Serieuze porties babyvogelvoeding slurpend, leek 
ze voor mijn ogen veren te ontwikkelen. De volgende dag herkende zij mijn stem. Haar geest 
was zo sterk en assertief dat het was of zij mij geadopteerd had. In de verte over de wei uitkij
kend, kwam ik er een week later achter dat ze een grondspecht was, een in kolonies levende grijs 
gespikkelde specht met opvallende oranje veren onder zijn vleugels, heldere kleurvlekken die je 
alleen kunt zien als de vogel wegvliegt. Haar ouders leken haar niet te missen. Ze hadden een 
nest vol schreeuwende jongen te verzorgen in een klein gat ergens hoog in de boom waaronder 
ik haar gevonden had. A l gauw begon Flicka, zoals ik haar noemde, overal in te hangen - mijn 
shirt, de bank, een handdoek die in haar kooi hing - om zo de spieren in haar veel te grote voe
ten te versterken en voor te bereiden op een leven van op en neer klimmen in pijnbomen, pecan-
bomen en populieren. Ze pikte in het meubilair waarbij ze haar ongebruikelijk lange tong ge
bruikte om alle gaten en spleten te onderzoeken. Haar eerste vliegpoging was van de sofa naar 
de koffietafel. Kort daarop begon ze te fladderen tussen mijn man en mij, liefdevol koerend en 
spelend met ons haar. Het verbaasde ons allebei hoe gehecht wij raakten aan onze vrolijke 
specht. Alleen al de gedachte haar te moeten laten gaan gaf ons een akelige dosis 'lege nestsyn
droom'. 

Die dag kwam maar al te gauw. Flicka genoot uitgelaten van haar vrijheid toen we haar los 
hadden gelaten in een bosje eikenbomen tussen ons huis en een nabijgelegen kloof. Van de 
weeromstuit vloog een mannetjesspecht vanuit een torenhoge jeneverstruik naar haar toe en 
danste zijn dansje naast haar. 

'Wow', zei Steve hoofdschuddend als een ontstemde vader, 'ze is het nest nog niet uit of ze 
wordt al versierd.' De hele dag bleven we haar in de gaten houden, vanuit de hand meelwormen 
voerend wanneer ze op onze roep reageerde en ons met een duikvlucht tegemoet kwam. 

Tegen drieën echter was ze nergens meer te bekennen. In een opwelling van paniek zocht ik 
rond de buitenkant van het huis en vond tot mijn afgrijzen een vrouwelijke specht op de grond 
naast het raam van mijn kantoor, de nek gebroken van de plotselinge klap. De tranen stroomden 
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over mijn wangen toen ik de nog warme specht naar Steve's studio bracht. We waren allebei 
sprakeloos van verdriet. 

'Dat nooit meer', dacht ik terwijl ik haar naar het eikenbosje bracht, vervuld van verdriet, 
verwarring en boosheid vanwege de onverwachte taak haar te moeten begraven. 'Wat heeft het 
voor zin mijn hart te openen voor zo'n mooi, teer schepseltje als het leven zo plotseling afgeno
men kan worden? Hoe kan het universum zo ongelofelijk wreed zijn?' Terwijl ik op de rand van 
het stenen muurtje zat waar Flicka een uur eerder nog naar mij toe was gevlogen, won een stil
le zachte stem in mijn binnenste aan kracht als mist die om mijn hart optrok. 'De pijn overscha
duwt de schoonheid niet', fluisterde die. Blijf open staan voor het leven. Daar en op dat moment 
wist ik dat een veel wijzer, moediger deel van mij naar voren was gekomen en zich engageerde 
om mijn hart open te houden, wat er ook gebeurde. 

Op dat moment veranderde de windrichting en ik voelde een bekende aanwezigheid. Een 
fladderende vage mengelmoes van grijs en oranje landde naast me op die muur, het spiegelbeeld 
van de levenloze vogel die ik in mijn handen hield. 

De verschijning hupste pronkerig op me toe met haar hoofd naar een kant gedraaid. 
'Wattizzer?' leek ze te vragen. Ik kon mijn ogen amper geloven: 'Flicka!' Ik legde voorzich

tig haar slappe nichtje aan de kant, pakte mijn zeer levende spechtenkind op en rende het met 
gaas beschutte zomerhuisje iets verderop in. Tranen van geluk en verwondering vulden mijn 
ogen toen ze op mijn schouder hopte en mijn wang met haar lange dunne tong likte. De volgen
de twee weken dartelde ze in deze kleinere, veiliger ruimte rond. Ze begroette Steve en mij 's 
ochtends als we naar buiten kwamen met wormen voor haar en koffie voor ons. Terwijl we 
werkten aan het 'vogelveilig' maken van ons woonhuis, 'hielp' Flicka me met het schrijven van 
kaart 29 Wijsheid van het zwarte paard, door over mijn shirt te klauteren, mijn haar door elkaar 
te husselen, op de computer te springen en naar de toetsen te pikken en een praatje te maken 
met de helderblauw en lavendelkleurige Mexicaanse gaaien die even langs kwamen om haar 
door het raam te begroeten. 

Achteraf bleek dat mijn blije kleine vriendinnetje net lang genoeg bleef rondhangen om mij 
aan mijn belofte te herinneren. Een week nadat het vogeltje mij had ingewijd in de wijsheid van 
het open hart, baarde onze ranke gracieuze merrie Cornet een hengstveulen terwijl vader Mer
lijn vanaf een nabijgelegen kraal het een en ander overzag. Zwart als kool behalve een heldere 
witte vlam in het midden van zijn voorhoofd werd Midnight Mystique net na middernacht op 
een stille maanloze morgen in juli geboren. Gedurende de twee dagen die hierop volgden, ver
kneukelde de hele staf zich over zijn glanzende vachtje, zijn knappe gezichtje en diep serene 
aanwezigheid. Zijn moeder liet hem kennismaken met de subtiliteiten van de wereld, naast hem 
dravend door de wei, de wacht over hem houdend als hij sliep. Het hengstveulen leek op alle 
manieren perfect, toch voelde ik een onverklaarbare droefheid toen ik hem tegen het einde van 
de tweede dag de paddock zag rond galopperen. 

'Wat is er mis?' vroeg Steve me die nacht. 
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Tk weet het niet', zei ik. 'Als ik naar Mystique kijk kan ik om de een of andere reden alleen 
maar denken aan hoe kwetsbaar het leven is, hoe kostbaar elk moment is.' 

De volgende morgen leek het hengstveulen op een vreemde manier sloom. Toen het middag 
werd was er bloed in zijn ontlasting. De dierenarts dacht dat hij misschien een bacteriële infec
tie had en deed alles wat ze kon om hem te helpen. Terwijl de hele staf zich om het dappere klei
ne paardje schaarde, zagen we hem voor onze ogen vervagen. Cornet bleef er de hele tijd gedul
dig bij staan, maar net na zonsondergang leken haar ogen meer in de verte te staren, alsof ze in 
een andere wereld keek. Een uur later blies haar prachtige veulen in mijn armen zijn laatste 
adem uit, hoewel zijn ongewoon sterke hart nog bijna een minuut bleef kloppen. Later bleek dat 
Mystique geboren was met een afwijking aan de ingewanden. We hadden hem nooit kunnen red
den. 

De dag erna zag ik vanuit het zomerhuis de kinderloze merrie en haar drachtige zuster Rasa 
zij aan zij grazen. Ik voelde mij verdrietig en had medelijden met Cornet, en ik was er ook onder 
de indruk van hoe gul zij haar liefde gaf, hoe gracieus zij de gebeurtenissen losliet en hoe har
monieus haar acceptatie was. Mijn collega's en ik waren bereid geweest met de dood te vech
ten en ik wist dat wij in staat waren het mysterie en de poëzie in elkaar te voeden. 

Dankbaarheid voor Mystique's korte maar krachtige reis en voor mijn vermogen om van het 
begin tot het eind mentaal aanwezig te blijven, vulde mijn hart. 

Flicka vloog dwars door de kamer, landde op mijn schouder en klauterde naar het midden 
van mijn borstkas. De kleine vogel pikte naar mijn hart en wrikte daar het eigenaardige frag
ment van een herinnering los, een religieus icoon dat ik eens had gezien op een gebedskaars: 
Jezus die zijn borst openhield en een grafisch weergegeven, anatomisch correct hart toonde. In
dertijd had dat plaatje er zwaar overdreven uitgezien, maar ik begon in te zien welke uitdaging 
het uitbeeldde. Je hart open te houden, wat er ook gebeurt, vergt grote moed en doorzettingsver
mogen. Maar de werking van de Geest kan alleen door jou heen plaatsvinden als je verdedi
gingswerken zijn weggesmolten. 

Tweeduizend jaar na de geboorte van Christus is dit de moeilijkste les om te doorgronden. 
Mensen verwachtten van de Zoon van God dat hij zijn zaakjes voor elkaar had, dat hij over zijn 
vijanden zou triomferen, model zou staan door 'onberispelijk' gedrag, vrede en macht zou uit
stralen, uit de hemel zou neerdalen om alles te in orde te maken. Het is overduidelijk dat hij wat 
anders van zins was, dat weinig te maken had met het bekrachtigen van de opvatting die men
sen van perfectie hebben. Soms drukte hij woede uit als hij gokkers en woekeraars de tempel 
uitjoeg (aangezien deze emotie een overschrijding van een grens signaleert, reageerde hij feite
lijk adequaat op de boodschap). Er wordt gewag gemaakt van episodes van eenzaamheid, frus
tratie, teleurstelling, verdriet en aarzeling. Tot slot onderging hij marteling, hoon en de dood. 
Het punt was niet zozeer het beheersen van de realiteit als wel het met open hart tegemoet tre
den ervan, het volledig ingaan op zowel de tienduizend prachtige dingen van het leven als de 
tienduizend verdrietige dingen. 
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Ik dacht terug aan de komst van Rasa's hengstveulen Spirit in 2002. Omdat hij twee weken 
te vroeg geboren was, had hij tien weken lang dag en nacht zorg nodig. We moesten zijn moe
der melken en hem met een fles voeden omdat hij niet bij haar uier kon. Zijn benen waren zo 
teer dat we zijn bewegingen en belasting moesten beperken en hem in een draagdoek hesen om 
hem wat te doen te geven. Bijna honderd mensen boden hun hulp aan. Ze kwamen zijn stal klet
send, lachend en kirrend tegen de kleine paardenbaby binnen. Enkele uren later verlieten zij de 
stal in verstomd ontzag. Spirit had letterlijk geen been om op te staan, toch wist hij de harten 
van mensen te raken en gaf hij hun een ervaring van de goddelijkheid van puur zijn. Mensen die 
spiritueel zoekende waren begrepen eindelijk dat veel van hun gewoonten nog steeds uitgingen 
van een hiërarchische mentaliteit waarin mensen de noodzaak voelden zich constant te bewij
zen om liefde en respect te verdienen. Toen ze bij dit nietige paardje zaten dat kwetsbaarheid en 
pure levende Aanwezigheid uitstraalde, keken genezers en leiders van allerlei pluimage nog 
eens kritisch naar het geloof in de fitheid van lichaam, verstand en geest als voorwaarde voor 
succes. 

Terwijl mijn hart opsprong bij het zien hoe krachtig Spirit opgroeide en hoe hij vrij rond 
rende, moest ik ook toegeven dat hij het krachtigste effect op mensen had gesorteerd in de tijd 
dat hij het meest breekbaar was geweest. Maar welke les kon ik dan in vredesnaam van Mysti-
que's korte leven leren? Ik rouwde om het feit dat mensen nooit zijn vredige maar tegelijk diep 
roerende blik zouden ervaren, of de schoonheid van Cornets gracieuze, zachte, liefhebbende 
moederschap. 

We begroeven Mystique in een grassig gebied vlakbij de kloof en nodigden de negen men
sen die bij zijn dood waren uit om een paar woorden bij zijn graf spreken. Nadat wij onze elek
tronische nieuwsbrief hadden verstuurd, ontvingen we per post en via e-mail veel berichten 
waarin mensen hun oprecht gemeende deelneming uitspraken, en hun eigen betekenisvolle er
varingen beschreven. Toen zijn geest de wereld over ging door de kracht van zijn verhaal, werd 
de bedoeling van Mystique's korte maar machtige leven gestaag duidelijk. Een vrouw die haar 
eigen zoon een jaar eerder had verloren, stuurde een brief met in een hoek van het vel een af
druk van een foto van het hengstveulen. 

Tk heb niet de gulle liefde gehad die Cornet had', zo schreef ze, 'ik ben zo verdrietig, zo 
gedeprimeerd geweest en ja, ik zocht hulp maar ik liet die niet toe. Ik wilde alleen maar lijden 
en ik wilde dat het hele universum met mij mee leed. Jouw merrie Cornet en haar baby'tje Mys
tique hebben mij de ogen en het hart geopend.' 

Soms voltrekt het wonder zich pas nadat alles mis is gegaan, alsof ook deze wijsheid de tijd 
nodig heeft om te bloeien. Marion Woodman noemt deze ervaring de 'roos in het vuur', wan
neer de 'dagelijkse rondgang van menselijke passies doorkruist wordt door het goddelijke'. 
Wanneer we ons met de mysteries van het leven inlaten, 'transformeert' dat wat we maar al te 
makkelijk kunnen verwerpen als 'betekenisloos lijden bij het opbouwen van de ziel'. Door de 
heilige ruimte en de mogelijkheden voor onszelf en voor anderen open te houden, kunnen deze 



2 1 O M H E L Z I N G V A N H E T M A A N L I C H T 115 

momenten van imperfectie, onbestemdheid en zelfs tragedie ons hart juist versterken en openen. 
In weerwil van de neiging ons te verdedigen met een onbuigzaam masker van perfectie, omhel
zen we de schoonheid voorbij de pijn en inspireren hierdoor anderen dit ook te doen. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

19 Weer gaan grazen 
29 Wijsheid van het zwarte paard 
34 Cheiron 
35 Bewaker van mysteries 

Vertrouwen in het universum 
In duisternis verborgen schat 
De gewonde genezer 
Inwijding 
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S T I L L E K R A C H T 

Geduld en gelijkmoedigheid 
Evenwichtige houding onder druk 

'Passief Leiderschap' 

In licht en schaduw waakt de wijze grijze merrie met een kalm gemoed 
over haar kudde en open hart. 

H E T G E S C H E N K 

Van de stal tot de directiekamer worden flamboyante alfastij lleiders voorgedragen als natuur
krachten. Misschien is een alternatief verzinnen wel makkelijker dan je denkt. Verplaats jezelf 
maar eens in de positie van het paard. Welke kuddegenoot zou je volgen: degene die je van de 
hooiberg wegjaagt of degene die je naar het water leidt en je laat drinken? 

D E U I T D A G I N G 

De effectiefste leider schuift de ambitie om meester over anderen te zijn terzijde voor het mees
terschap over zichzelf. 
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D E R E I S 

Een van de lastigste misvattingen die mensen hebben wanneer ze zich aan een authentieke ge
meenschap verbinden, is het idee dat voorheen verborgen gehouden gevoelens, meningen of im
pulsen plotsklaps ongeremd geuit zouden kunnen worden. Extremisten als ze zijn, gaan mensen 
al gauw vrij ver als ze geconfronteerd worden met een meer open, onbevangen vorm van soci
ale interactie. Maar die eerste kick van wederzijdse vrijheid kan al te snel uitlopen in kwetsen
de uitwisselingen die je 'ordinaire straatgevechten' zou noemen als ze niet in het kader van 'au
thenticiteit' werden aangeboden. Een gezonde dosis geduld en gelijkmoedigheid kan helpen de 
vruchtbare middenweg te effenen tussen onderdrukking en uitdrukking waarlangs eerlijke maar 
respectvolle communicatie gedijt. 

Geduld is een eigenschap waarbij je pijn of beproevingen kalm kunt doorstaan zonder te kla
gen, waarbij je toegeeflijkheid toont tegenover provocatie, oppositie of tegenslag. Deze vaardig
heid is een essentieel element van gelijkmoedigheid - je evenwicht bewaren, ook onder stresse-
rende omstandigheden. Zowel bij paarden als bij mensen is gelijkmoedigheid het teken van een 
volwassen, goed in zijn vel zittend individu, dat in evenwicht blijft wanneer anderen reactief 
worden, dat redelijke grenzen stelt zonder anderen in het rond te commanderen en wiens tegen
woordigheid van geest, gemoedsrust en evenwichtige houding ronduit besmettelijk zijn. 

Neem bijvoorbeeld het paard dat op deze kaart geportretteerd is. Ze was niet zomaar op een 
warme zomermiddag in de schaduw aan het rusten. Ze was de kunstenares Kim McElroy aan 
het beschermen tegen een paar al te springerige jaarlingen. Toen de nieuwsgierigheid van met 
wijd open ogen zacht snuffelen veranderde in niet al te subtiele acties om de nieuwkomer in te 
lijven, realiseerde Kim zich dat ze op het punt stond de inzet te worden van een machtsspelle
tje. Toen de jonge hengsten om haar heen begonnen te trappen, rond te dartelen en elkaar om 
een plaatsje verdrongen, zocht Kim een plekje met een paar bomen op. Gelukkig voor haar stap
te er toen een grijze merrie naar voren en schermde de kunstenares af van een plotselinge uit
barsting van enthousiasme. De rustige maar alerte, hardnekkige aanwezigheid en haar langza
me ritmische ademhaling brachten iedereen om haar heen tot bedaren. 

De menie had warempel een 'time out' afgeroepen en daarbij het voorbeeld gegeven van hoe 
alle goede paarden hun mensenvrienden behandelen. Ruwe 'dominantie of buitenissige acties 
om de jongeren weg te jagen, hadden lang niet zoveel indruk op Kim gemaakt als dit gedrag. 

'Ze draaide zich naar me om en ik voelde een sterke intieme connectie tussen ons', herinnert 
Kim zich. 'Ze bracht de kalmte over me waardoor ik weer tot mezelf kwam en me veilig genoeg 
voelde om die jonge paarden, die inmiddels ook wat relaxter en respectvoller waren, tegemoet 
te treden.' 

Trainer Mark Rashid zou deze merrie een 'passieve leider' noemen. Het woord passief ver
wijst hierbij niet naar inertie maar naar het feit dat een dergelijk paard zijn dominantie niet door 
vechten bemachtigt. Tn plaats daarvan', zo schrijft Rashid in Horses Kever Lie: The Heart of 
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Passive Leadership, 'wordt ze door leden van de kudde gekozen als degene die zij willen vol
gen. Dit is een paard dat leidt door zich als voorbeeld te stellen niet door geweld, een paard dat 
op een stille wijze vasthoudt aan zijn beginselen.' 

Observaties van zowel wilde als tamme kuddes laten zien dat hoewel alfastijlleiders het recht 
winnen om als eerste te eten en te drinken, zij er meestal ook in slagen anderen van zich te ver
vreemden. Hun opzienbarende fratsen mogen dan kickverslaafde mensen imponeren, maar als 
je er echt eens voor gaat zitten en naar de rest van de kudde kijkt, zal het je opvallen dat de mees
te paarden de rustiger individuen volgen. 

Rashid zag eens een alfapaard dat Scooter heette 'met een enkel gebaar maar liefst tien paar
den van de waterbak weghouden', door regelrechte charges uit te voeren op een stel paarden en 
de rest met dreigende blikken op afstand te houden. Nadat Scooter klaar was met drinken na
derden wat satellietgroepjes de waterbak en daarbij zag de schrijver dat zich een compleet an
dere dynamiek ontvouwde. Tn bijna alle gevallen', schrijft hij, 'begon de passieve leider te drin
ken terwijl de anderen rustig in de buurt stonden. Toen de leider eenmaal een paar slokken had 
genomen, kwamen de anderen langzaam naar voren en dronken ze allemaal samen. Er was geen 
sprake van dreigementen, aanvallen of angstvallige reacties. Wanneer de leider van de waterbak 
wegliep, volgden de anderen gewillig.' 

Bij een van de merries die hij zo moeiteloos een kudde van tien blije volgelingen zag leiden, 
viel het Rashid op dat zij 'onaangedaan door haar eigen populariteit de anderen leek te accep
teren alsof ze al hun hele leven maatjes waren geweest. De leden van de kleine club die haar 
volgde, leken zonder te kibbelen in relatieve vrede te leven zolang ze maar bij elkaar waren.' In 
omstandigheden waarvan minder ervaren kuddeleden in een vecht-of-vlucht-stand zouden 
raken, wist deze merrie haar paardjes 'in de pas' te houden. 

Door zijn observaties raakte Rashid ervan overtuigd dat 'survival of the fittest' meer vraagt 
dan lichamelijke bekwaamheid. Je moet ook je energie weten te bewaren voor ware noodgeval
len - of tenminste om degenen te volgen die ze herkennen. Hij stelt nadrukkelijk dat paarden 
een leider uitzoeken 'waarvan ze weten dat hij hun geen onnodige stress of ergernis zal bren
gen', iemand die op stille wijze 'zelfverzekerd, betrouwbaar en consequent is, en de bereidheid 
heeft om geen dwang te gebruiken'. Paarden die een groot gedeelte van de middag bezig zijn 
om elkaar in mekaar te meppen bij de waterplaats zijn een stuk langzamer en eerder kreupel, 
zodat zij minder goed kunnen vluchten voor een roofdier dat de hele dag in de zon heeft rond
gehangen. 

Deze manier van energiebesparing lijkt voor tamme paarden en beschaafde mensen niet di
rect van levensbelang. Toch is het een belangrijk kenmerk van elke succesvolle onderneming. 
Bedrijven met flinke interne conflicten hebben moeite zaken te doen. Opvliegende filmregis
seurs overschrijden de grenzen van hun budget en lopen achter op schema. Bands met wispel
turige rockmuzikanten vallen op het toppunt van populariteit uit elkaar. En paarden die bij elk 
klein dingetje wegspringen, verliezen op het wedstrijdterrein. 
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Waar sommigen onder ons van nature een kalmer, minder reactief karakter hebben, kunnen 
ook zeer gevoelige, energieke personen op termijn geduld en gelijkmoedigheid ontwikkelen. Dit 
kunnen zij door ervaring en opleiding, vooral onder de hoede van leiders die zelf helder, consis
tent en standvastig zijn onder druk. Passie getemperd door een evenwichtige houding is het re
cept voor succes. Je zult weten wanneer je dit delicate evenwicht in een bepaald aspect van je 
leven hebt weten te bereiken op het moment dat anderen je voorbeeld gewillig, met plezier vol
gen, omdat ze zich nu eenmaal helderder en beter voelen als jij in de buurt bent. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

14 Het oog van de storm 
23 De kudde 

25 Aantrekkingskracht 
24 Kairos 

Emotionele verzameling 
Afwegen van individuele en groepsbelangen 
Timing 
Uitdaging van relatie 
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D E K U D D E 

Authentiek samenleven 
Leiderschap gebaseerd op consensus 

Afwegen van individuele en groepsbelangen 

Dwars door een open vlakte rennend 
ontwaart een donker paard een verschijning in de wolken. 

Hij houdt even in en beseft dat hij zelfverzekerd is, 
over unieke talenten beschikt en wijs is. 

Hij is klaar om de rol van leider op zich te nemen 
wanneer hij zich weer bij de kudde voegt. 

H E T G E S C H E N K 

Wanneer we het leiderschap toebedelen aan hem die in een gegeven situatie de kalmte het best 
bewaart, de meeste tegenwoordigheid van geest toont en het meest creatief is, komt dat de hele 
gemeenschap ten goede. 
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D E U I T D A G I N G 

Leiderschap op basis van consensus is geen functiebeschrijving, het is een improvisatie. Als je 
vertrouwen wilt hebben in je dromen en je talenten, en oog wilt hebben voor de behoeften en 
gaven van anderen, moet je je ego bij de poort achterlaten. 

D E R E I S 

Pikorde is een rare, populaire term. Alhoewel het oorspronkelijk voor pluimvee werd gebruikt, 
kenschetst het niet het gedrag van alle vogels, laat staan van paarden en mensen. Toch gebrui
ken schrijvers in hun boeken voor van alles, van ruzie tussen zussen en broers, kantoorpolitiek 
tot natuurlijk paardrijden, dit rudimentaire concept van sociale organisatie als sjabloon voor lei
derschap. 

Men heeft kunnen zien dat bij kippen, met name die leven in afgesloten ruimtes, de tophaan 
of -hen als eerste eet en iedereen pikt, terwijl de laagste in rang niet alleen als laatste eet maar 
zich tevens onderwerpt aan de wrede behandeling van alle anderen. Kippen in het midden 
mogen op lager geplaatste leden van de troep pikken en doorstaan pijnlijke porren van de hoger 
geplaatsten. Mensen worden geacht verder geëvolueerd te zijn, uiteraard, maar hiërarchieën op 
basis van dominantie kom je tegen bij alle diersoorten, inclusief de onze. 

Ik heb paarden in een grote verscheidenheid van omstandigheden bekeken, en daarbij soci
aal gedrag gezien dat past bij het pikordeconcept, maar ook veel gedrag dat daar niet mee over
eenkomt. Het biedt volop denkvoer over de nuances van leiderschap. Op een willekeurig tijd
stip van een willekeurige dag kon ik mijn achterdeur uitlopen en een bepaald paard filmen dat 
zich als een alfa gedroeg. Het uur daarop kon ik dat doen met een ander paard. Nu en dan blijkt 
het gedrag van één bepaald paard van wezenlijk belang voor het gevoel van welzijn van de an
dere paarden, terwijl hij erbij loopt alsof hij voornamelijk totaal niets aan het doen is. Zonder 
maar een hoef op te tillen, zonder vertoon van drama, houdt diens aanwezigheid de kudde ge
grond en in balans. Hij valt niet echt op als hij er is, maar als hij weg is, breekt bij iedereen pa
niek uit. Is dit paard de leider? Dat hangt van je prioriteiten af. 

Wanneer mijn merries Rasa en Cornet bij hun hengst Merlijn wonen is het lastig te zeggen 
wie de baas is. Cornet maakt een hoop misbaar rond voedertijd: ze rent op de eerste de beste sta
pel hooi af, steigerend en trappend naar haar vriendje. De dekhengst gaat opzij, maar niet meer 
dan een stapje of twee en de sprankeling in zijn ogen laat zien hoe leuk hij haar woeste verto
ning vindt. Als hij kon spreken zou hij waarschijnlijk met een zelfgenoegzame zucht vragen: Ts 
ze niet allersnoezigst als ze dominant is?' 

Rasa slentert een paar ogenblikken later naar voren. Soms neemt ze genoegen met een apar
te plak luzerne. Als ze wat chagrijnig is of er echt voor gaat stapt ze soms het strijdperk in. Mer
lijn geeft niet veel om eten en kiest ervoor om wat heen en weer te scharrelen. Hij knabbelt wat 
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naast de ene en dan naast de andere merrie. Soms staart hij met lome blik in de verte. Maar als 
een vreemd paard losraakt en naar het hek rent, stuurt de dekhengst zijn merries weg zonder mit
sen of maren. Vervolgens keert hij terug om de bedoelingen van de nieuwkomer nog eens goed 
in te schatten en om hem eventueel aan te vallen. 

Wanneer de oudere merrie hengstig wordt, speelt Cornet de scheidsrechter. Merlijn en Rasa 
kunnen niet paren zonder haar toestemming en als de hengst wat te gepassioneerd is in zijn be
nadering zal Rasa zich waarachtig achter haar kuddezuster verschuilen. Maar als ik naar de wei 
loop stuurt Rasa de anderen van me weg, ze staat erop om als eerste in de rij te staan voor een 
uitstapje. En hoewel de stevige zwarte merrie niet zo vaak of zo uitbundig op de voorgrond 
treedt als de anderen, wordt haar bedaarde, zelfverzekerde aanwezigheid deerlijk gemist. Mer
lijn en Cornet ijsberen langs het hek en roepen naar haar wanneer Rasa vertrekt. Maar wanneer 
een van de twee eerstgenoemde wordt weggeleid om te oefenen, graast Rasa onbewogen verder, 
wetend dat zij snel genoeg weer terug zullen komen. In deze kudde is de pikorde niet constant; 
het hangt er maar van af wat toeschouwers belangrijk vinden. 

Maar ook paarden die voor de lange termijn de leiding lijken te hebben, kunnen hun autori
teit in een fractie van een seconde verliezen. Gedomesticeerde paarden die bang zijn voor men
sen kunnen natuurlijk niet in elke situatie de alfa uithangen; ze zullen achterblijven en missen 
de smakelijke traktaties en massages waarvoor hun mensvriendelijke metgezellen om het hardst 
naar voren rennen. Als iemand het hek omverloopt en de kudde er om middernacht vantussen 
gaat, zullen de leden kijken naar het paard dat op ruiterpaden het meest vast ter been is, om rich
ting aan te geven, vooral als er wat in de bosjes ritselt. 

Een van de meest fascinerende gevallen van onderbreking en hervatting van de onderhande
lingen over leiderschap waarvan ik getuige was, deed zich voor toen we een groepje van drie 
merries op bezoek hadden. We lieten ze los met een gevestigd groepje van drie ruinen. De voor 
de hand liggende alfa was een voskleurige Engelse volbloed genaamd Timeless Trick (afgekort 
Timey), die de absolute heerschappij had over de wei. Callie was zijn wendbare donkerbruine 
handlanger die flink wat zelfverzekerdheid ontleende aan zijn bondgenootschap met de leider. 
Maar elke keer dat Timey's mens Mary-Louise Gold hem voor een wandeling of een ritje uit de 
wei haalde, trad mijn robuuste Appaloosa Sage op de voorgrond, sloeg Callie van zijn voer weg 
en joeg hem voor de lol een beetje de wei rond. Callie was ongetwijfeld een slimme rakker, maar 
hij leek in het algemeen beslist onderdanig. 

Je kunt je onze verrassing voorstellen toen Callie in een opwelling van romantische harts
tocht de macht overnam. De erkende Epona-instructeur Cathryn Clerc bracht haar merries voor 
een wat langere training naar Epona. Na een eerste periode van wennen, besloten we ze samen 
met de vaste kudde een van de grotere weides te geven. Het was alsof we een groepje supermo
dellen een vrijgezellenfeest zagen binnenvallen. Toen ze de lange, mooi gevormde Belgische 
merrie Bella met haar vlasblonde manen zagen vielen Timey, Sage en Callie bijna ter plekke 
om. Toen kwam de opmerkelijke blauwogige zwart-witte Paint Harley op een drafje langs met 
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het sierlijke vosmerrietje Nikita in zijn kielzog. Timey die nog niet eerder met vrouwtjes in de 
wei had gestaan, wist zich er geen raad mee. De vijf jaar oude Sage sidderde van opwinding. 
Maar Callie, bijgenaamd 'Fred Astaire' vanwege zijn unieke gracieuze en inventieve vermogen 
om met mensen te dansen, schudde een paar trucs uit zijn mouw waar niemand nog van wist. 
Hij leek ineens een herboren man toen hij de merries voor zichzelf opeiste. Binnen een paar uur 
behandelden Timey en Sage hem als de man. 

Maar dit waren geen verlegen, teruggetrokken, ingetogen merries. Niemand kon Amazon 
Bella de wet voorschrijven. Verbluft en van slag trok Timey zich terug uit de kudde en stond da
genlang terneergeslagen bij het hek. Na verloop van tijd echter, uit meeleven of pure dierlijke 
aantrekkingskracht, trok Bella Timey terug bij de groep. Ze reikte hem de hand en spoorde hem 
aan haar benen te beknabbelen en haar gigantische rug te masseren toen ze hengstig werd. Ook 
de anderen vormden na verloop van tijd stelletjes, Callie maakte Harley het hof en Sage verloof
de zich met Nikita. De kuddedynamiek bleef zich ontwikkelen. 

In dit soort paardengemeenschappen is dat waar iemand kennis van heeft, waar hij om geeft 
of waar hij rustig over is, bepalend voor leiderschap, omdat alle leden wel een bepaald talent, 
een bepaalde drijfveer of ervaring hebben die anderen waarderen of waaraan ze zich soms on
derwerpen. Leiderschap op basis van consensus, datje kunt lezen als consensus: 'samen aan
voelend', lijkt een meer geëigende term dan pikorde. Mensen die een absolute definitie van lei
derschap met een concrete aanpak en functieomschrijving erbij zoeken, houden niet zo van dit 
concept, maar het is heus niet zo moeilijk te bevatten. Bovendien wegen de voordelen die het 
oplevert als je hiernaar handelt ruimschoots op tegen de schijnbare, oppervlakkige dubbelzin
nigheden. 

Als je je voorstelt een authentieke gemeenschap te creëren waarin de ware gevoelens, talen
ten, dromen en motivaties van mensen erkend worden, is dit de algemene richting om op te 
gaan. Geen enkele leider weet alles. Je volgers van iets anders te overtuigen is oneerlijk en vergt 
in steeds sterkere mate hypocrisie, misleiding en op het eind zelfs intimidatie. Het vergt veel zel-
fachting en scherpzinnigheid om ervoor open te staan dat anderen af en toe het roer overnemen 
- zonder dat je je door hen laat domineren. De basis is goede grenzen te onderhouden zonder 
iedereen om je heen te commanderen - of in alle mogelijke situaties als de expert opgevoerd te 
worden. 

Leiderschap op basis van consensus gebruikt de wijsheid en het bewustzijn van de hele 
kudde. Leiden betekent in de eerste plaats improviseren. Hoewel ik erkend word als de officië
le leider van Epona, lopen mijn zaken nog steeds op rolletjes dankzij het feit dat ik mensen om 
me heen verzameld heb die zowel kunnen leiden als volgen, die goed op de hoogte zijn maar 
bereid zijn voortdurend te leren, op wier steun ik kan vertrouwen wanneer ik me kwetsbaar voel 
en die kunnen erkennen wanneer zij zich kwetsbaar voelen. Wanneer we onzeker zijn of ande
re omstandigheden er aanleiding toe geven, zoeken we de persoon die in die situatie het best zijn 
kalmte en evenwicht weet te bewaren. Soms, als we niet kunnen besluiten welke weg we moe-
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ten volgen, kijken we naar de meest zelfverzekerde, meest geëngageerde of meest enthousiaste 
persoon. Als er een conflict is, raadplegen wij deskundigen van buiten. Als het conflict dan nog 
niet is opgelost, kan het nodig zijn mijn gevoel te volgen, ook al aarzel ik over de exact juiste 
handelwijze. 

Maar meestal moeten we allemaal toegeven dat we niet weten wat de enige echt juiste weg 
is, dat een authentieke gemeenschap op zichzelf al werk in uitvoering is. Sommige leerlingen 
en werknemers vinden dit verontrustend en zelfs beangstigend. Anderen voelen zich gerustge
steld dat we zo menselijk lijken. Maar dit is werkelijk niet onze keuze. Als puntje bij paaltje 
komt, hebben we een zwarte dekhengst op stal die absoluut geen onechtheid tolereert. Waar veel 
van onze paarden wat subtieler, ondersteunender en geduldiger zijn ten aanzien van onze tekort
komingen, staat hij altijd klaar om onze ego's onderuit te halen als we die niet in bedwang hou
den. Bij nader inzien is Merlijn misschien wel de leider van onze kudde. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

25 Aantrekkingskracht 
38 De dans van Rasa 

18 Dans op de grens 
22 Stille kracht 

Voet bij stuk houden 
Passief leiderschap 
Uitdaging van relatie 
Gezamenlijk creëren 
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K A I R O S 

Timing 
Kans 

Momenten bezield van betekenis en keuze 

Vanuit een mist met alle kleuren van de regenboog 
komt een krachtig paard op je af. 

Kun je zijn manen grijpen en op zijn rug springen 
voordat hij buiten bereik is? 

Het gebeurt in een fractie van een seconde. 

H E T G E S C H E N K 

Als je je afstemt op timing worden grote stappen met minimale inspanning gezet. 

D E U I T D A G I N G 

De best doordachte plannen kunnen je afleiden van onverwachte mogelijkheden. Toch kun je de 
zaak niet forceren. Soms moet je geduldig wachten op een opening, om daar zonder enige aar
zeling door te gaan. 



1 2 6 D E W E G V A N H E T P A A R D 

D E R E I S 

De oude Grieken kenden twee concepten van tijd. Kronos, lineaire tijd, was meetbaar met klok
ken, kalenders en agenda's. Kairos aan de andere kant, was ongrijpbaarder. 

Als jongste kind van Zeus werd Kairos soms afgebeeld met gevleugelde voeten, ternauwer
nood neerstrijkend op een bol. De grote verhalenverteller Aesopus zag hem 'balancerend op de 
rand van een scheermes, kaal maar met een lok haar over zijn voorhoofd ... Als je hem van 
voren grijpt kun je hem misschien houden, maar als hij er eenmaal vandoor is gegaan, kan zelfs 
Jupiter zelf hem niet meer terughalen: dit is het symbool van Tempus [Kairos], de korte tijds
panne waarin dingen mogelijk zijn.' 

Terwijl deze wendbare Griekse god werd verbeeld als een knappe man, drijft ook de ruiter
sport op Kairos-momenten. Het vergt geweldige behendigheid om op een krachtig, af en toe snel 
voortbewegend paard je evenwicht te bewaren, over hindemissen te springen, je lichaam zo te 
coördineren datje complexe bewegingen kan seinen in die fractie van een seconde gelegenheid 
en tijd die het paard nodig heeft om je verzoek te verwerken en uit te voeren. 

Ook bekend onder de naam 'paardentijd', komen Kairos-momenten ook voor wanneer je 
menselijke agenda's terzijde schuift en ontvankelijkheid cultiveert. In Nicholas Evans' boek uit 
1995 The Horse Whisperer, knielt de hoofdpersoon neer in een veld met zijn getraumatiseerde 
pupil en wacht hij een hele middag geduldig tot het paard langzaam naar hem toe komt en zijn 
schouder besnuffelt. Hun verhouding wordt veel beter. Voor het eerst een jong hengstje in een 
trailer laden is nog zo'n geval waarin geduld een deugd is: als je bereid bent twee uur aan dat 
project te besteden, kan het zomaar zijn dat het jonkie er in twee minuten in loopt. Als je hem 
onder druk zet om er vlot in te springen, kan het je net zo goed de hele dag kosten. 

Waarschijnlijk is timing de moeilijkste vaardigheid om aan te leren bij paardentraining. Zij 
speelt ook een grote rol in menselijke relaties. Je hebt gelijke delen zelfbeheersing, onderschei
dend vermogen, gratie en ongedwongenheid nodig om op te merken dat iemand ontvankelijk is 
en om actie te ondernemen voor het moment voorbij is. De geraffineerde timing van die eerste 
zoen is een klassiek voorbeeld. Hoe voel je aan of je afspraakje er klaar voor is? Als je een uit
nodiging mist, lijkje ongeïnteresseerd. Als je de persoon te snel vastgrijpt, krijg je een pets. De 
toekomst van een langdurige relatie kan van deze ene cruciale uitwisseling afhangen. 

Soms kun je niet helemaal de moed bij elkaar rapen om te handelen wanneer het eerste Kai-
ros-moment op je weg komt. En dus moetje wachten op een volgende opening, of de gevolgen 
accepteren. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een paar collega's het gevoel hebben datje er in 
een bepaald project met de pet naar hebt gegooid, waardoor zij extra werk hadden. Dagen lang 
al denken ze na over wat ze je gaan zeggen, maar laten talloze gelegenheden tijdens de team
vergadering voorbijgaan. Als iedereen ten slotte zijn spullen aan het pakken is om naar huis te 
gaan, voel je een plotselinge golf van hopeloosheid in de kamer. Deze twee vrienden die de hele 
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middag onverstoorbaar en in beslag genomen leken door hun bezigheden, dissen je bij de deur 
opeens al hun klachten op. 

Wat een kleine oneffenheid in je dag had kunnen zijn, wordt opeens een krenkende confron
tatie. In één klap is iets dat op constructieve wijze had kunnen worden getackeld een grote ruzie 
geworden die heel wat tijd in beslag zal nemen. Simpelweg omdat die mensen het lef niet had
den om zich uit te spreken toen de gelegenheid zich voordeed, noch de zelfbeheersing en de 
standvastigheid konden opbrengen om te wachten tot het volgende geschikte moment. 

Hier wordt een beerput geopend, omdat mensen die een conflict hebben met elkaar uit de pas 
lopen. De volgende dag bieden je collega's hun excuses aan, maar jij bent daar op dat moment 
niet van gediend; je bent er niet 'klaar' voor het te vergeven. Dus je voelt je nog minder gemo
tiveerd om met ze samen te werken en zij stapelen lopende het project bewijs op bewijs dat jij 
niet zo toegewijd bent als zij. En zo gaat de spiraal verder. Jij voelt je door hen verraden; zij ver
trouwen jou niet. De productiviteit daalt en het roddelcircuit op kantoor komt op stoom omdat 
anderen het niet kunnen helpen partij te kiezen. Na een tijdje kan je meerdere niet ontcijferen 
'wie ermee begonnen is' of 'wiens schuld het is ' . De simpele waarheid is dat beide zijden ge
faald hebben de Kairos-momenten aan te grijpen waarop wederzijds begrip had kunnen ont
staan. 

Gelukkig maar dat paarden geen wrok vasthouden wanneer je een verzoek niet goed inschat 
en daardoor lager scoort op je dressuurwedstrijd. Deze dieren leven in Kairos-tijd, staan altijd 
open voor de volgende goede kans op harmonie en communicatie, zonder vast te houden aan dat 
'wat had gekund'. Eens in de zoveel tijd als je timing precies klopt, tref je de Zone waarin tijd 
in zijn geheel lijkt te verdwijnen. Je rijdt in een verhoogde staat van bewustzijn, die heilige tijd 
waarin je je volledig in overeenstemming voelt met het universum, waarin de beloning van diep
gaander aard is dan een beker of een oranje lintje. Het kan een minuut duren of een uur, maar 
de vervoering waarin het je brengt, is onbeschrijfelijk. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

8 Woestijn van inspiratie 
12 Authentieke kracht 
22 Stille kracht 

De wijsheid van het 'niet doen' 
Evenwicht en lenigheid 
Evenwichtige houding onder druk 
Leiderschap gebaseerd op consensus 23 De kudde 
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AL A N T R E K K 1 N G S K R A C H T 

Het potentieel van liefde 
Uitdaging van relatie 

Emotionele resonantie 

Een verbluffend mooie grijze hengst wrijft met zijn neus 
tegen die van zijn donkerbruine merrie, hun affectie 

en wederzijds begrip verdiepen zich. 

H E T G E S C H E N K 

Soms trekken tegengestelden elkaar aan; soms vinden gelijkgestemden elkaar. De harmonie en 
de dissonantie van relatie is de muziek van het leven - en een pad naar zelfverwezenlijking. 

D E U I T D A G I N G 

Ondanks de eerste verwarring en teleurstelling is het de moeite waard om je geliefde van vlees 
en bloed los te zien van je fantasieën en projecties. 
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D E R E I S 

Vaak beschreven als 'paardenballet', zijn veel van de houdingen en bewegingen die ruiters leren 
in klassieke dressuur reproducties van de hartstochtelijke maar gracieuze gebaren waarmee een 
hengst zijn merries het hof maakt. Het paringsritueel wordt in het dierenrijk vaak met dans ver
geleken. Een relatie onderhouden lijkt meer op kunst dan op wetenschap, de taal van de liefde 
meer op muziek dan op tekst. 

De eerste beweging van Brahms 'Eerste Symfonie eindigt in een glorieus majeur en doet me 
steeds weer de tranen in de ogen springen, juist omdat het hele orkest net vóór die laatste ont
knoping een hartverscheurend mooie dissonant vasthoudt. In onze relaties met mensen hebben 
we maar al te vaak niet het geduld om mee te bewegen met het natuurlijke ritme van een ver
bintenis. Maar als we onze belangrijke partnerschappen met hetzelfde gevoel van ontdekking en 
verrukking zouden benaderen als waarmee we muziek ervaren, dan zouden we zelf met plezier 
mee kunnen deinen in de eb en vloed, de harmonieën en dissonanten van onze dagelijkse im
provisaties. 

Het was een leergang op zich om te zien hoe mijn hengst Merlijn met zijn merries het spel 
van aantrekken en afstoten speelde. E l k van zijn merries hrengt een andere kant van zijn per
soonlijkheid naar boven, wat de mensen in zijn leven ertoe brengt om andere manieren te v in
den om met hem om te gaan. De voorheen in isolatie levende dekhengst had tot hij bij mijn 
kudde kwam alleen vastgebonden merries gedekt - met de nodige menselijke hulp. Toen hij ein
delijk met twee merries mocht leven, werd pijnlijk duidelijk dat hij nogal wat vooropgezette 
ideeën had over zijn omgang met hen. 

Wat hij ook gedacht mocht hebben, de fantasie van al die lange jaren waarin hij verlangend 
over het hek stond te kijken naar Rasa en haar kuddezuster Cornet, moet heel anders zijn ge
weest dan de realiteit. Merlijn had er een hele k lu i f aan uit te vinden hoe hij de wat gereserveer
de en onafhankelijke merrie Rasa moest versieren. Dat de speels plagerige en uitbundige Cornet 
hem als haar exclusieve metgezel claimde, hielp ook niet echt. Wanneer ze hengstig was dwong 
zij hem bijkans aan een stuk door met haar te paren, hem daarbij van Rasa afschermend als de 
oudere merrie enige interesse toonde. Een tijd lang besteedde Merlijn veel tijd aan het bedrei
gen van andere paarden als ze op een afstand langs liepen; kennelijk vond hij het vermakelijker 
zijn merries te beschermen dan rechtstreeks met ze om te gaan. De 'omgangsnormen' die hij van 
zijn menselijke verzorgers had geleerd, bleken helaas hoogst inadequaat in een situatie waarin 
zijn beoogde partners vrij rond konden rennen, konden schoppen, en machtsspelletjes speelden 
- onder andere door bij tijd en wijle tegen hem samen te spannen. 

Allengs ontdekte Merlijn dat elke merrie haar eigen speciale charmes, uitdagingen en ver
langens had om tot intimiteit te komen. Hoewel het in het begin verwarrend was om met elk van 
hen een andere dans te leren, ontplooide de hengst allerlei voorheen verborgen talenten om ze 
over te halen. Hij werd er ook bedachtzamer, meegaander en zekerder van in zijn omgang met 
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andere paarden. Het feit dat deze eertijds agressieve dekhengst zijn kudde kon achterlaten om 
rustig te wachten tot zijn hoeven waren bekapt - terloops knabbelend aan een paar grassprietjes 
aan het eind van zijn halstertouw, nota bene naast een ruin die hij nog maar enkele maanden eer
der zou hebben aangevallen - bewees de transformerende kracht van een innige relatie. 

Voor ons tweebenigen zijn onder meer romannetjes en chatrooms de hindemissen die we 
moeten overwinnen als we meer willen dan liefde van een afstand aanschouwen. Het huwelijk, 
hechte vriendschap, zelfs zakelijk partnerschap en soortoverschrijdende relaties onthullen aller
lei soorten kwesties en krachten die we als idealistische alleengaanden niet zouden tegenkomen. 

Soms trekken tegengestelden elkaar aan en ontdekken we hoe de andere helft leeft. Toch 
kunnen deze relaties behoorlijk wat projectie met zich meebrengen: iemands ware karakter kan 
overschaduwd worden doordat hij of zij de geschenken en uitdagingen spiegelt die wij in ons
zelf niet erkennen. Soms heeft 'liefde op het eerste gezicht' meer te maken met een gevoel van 
instant vertrouwdheid. Dat w i l niet zeggen dat de relatie ook wederzijds voedend zal zijn. Als 
je ouders voortdurend ruzie maakten met elkaar, elkaar bedrogen om het daarna weer stormach
tig bij te leggen, kan 'je thuis voelen' bij een mogelijke romantische partner in de toekomst wei
eens meer drama in petto hebben dan waar je op gerekend had. Mensen die in een misbruik-
situatie opgroeien, weren soms juist goed aangepaste partners af, omdat de relatiepatronen die 
ze al jong geleerd hebben niet van toepassing zijn. Comfort kweekt niet automatisch vervulling. 
Het is beslist de tijd, de moeite en de zelfreflectie waard om gezonde relationele vaardigheden 
te leren. 

Om het nog wat interessanter te maken, is er ook wel eens iets aan het werk dat de 'wet van 
magnetische aantrekkingskracht' heet. In haar luisterhoek Advanced Energy Anatomy, gebruikt 
Carolyn Myss die woorden om uit te leggen waarom alcoholisten of twee slachtoffers van ver
krachting die elkaar niet eerder gezien hebben 'stomtoevallig' naast elkaar komen te zitten tij
dens haar workshops en naarmate het weekend vordert, erachter komen dat zij heel veel met el
kaar gemeen hebben. Emotionele resonantie maakt dat twee mensen die vergelijkbaar verraad 
of misbruik hebben gekend een kettingreactie bij elkaar op gang kunnen brengen waarbij de één 
sterk reageert op de angst, woede, droefheid of verdriet van de ander, die op zijn beurt daardoor 
weer heftiger wordt. Paarden met een traumatische achtergrond brengen makkelijk de onopge
loste gevoelens en onderdrukte herinneringen aan het licht van mensen die mishandeld zijn - en 
daarom zijn deze dieren fantastische partners in een therapiepraktijk. En daarom richten ze een 
ravage aan bij stallen waar de leerlingen op het hart wordt gedrukt hun 'problemen bij de ingang 
achter te laten'. 

Voor rij instructeurs is het lastigste aspect van emotionele resonantie wel dat het getraumati
seerde paarden en getraumatiseerde mensen bij elkaar brengt. Een angstig incestslachtoffer dat 
met zijn aandacht niet bij de les is en de neiging heeft om te vluchten moet nooit proberen een 
angstig, gedissocieerd paard met vluchtneigingen te rehabiliteren. E n toch zal zo iemand zich 
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bij dit dier zonder meer 'thuis' voelen. Ze zal haar zinnen zetten op dit paard in plaats van het 
kalme, rustige leerpaard te kopen dat ze werkelijk nodig heeft. 

Dit fenomeen heeft dikwijls tot gevolg dat oude traumapatronen bij gelijkgestemde mensen 
of paarden worden versterkt. E n emotionele resonantie kan een belangrijke rol spelen bij het ge
nezingsproces. De Anonieme Alcoholisten, Anonieme Incest-Slachtoffers, Alanon en andere 
programma's van dat type, hebben begeleiders in dienst die net als de nieuwelingen zijn mis
handeld of verslaafd zijn geweest. Deze 'gewonde genezers', die nu weer effectief functioneren 
in de maatschappij, kunnen zich nog steeds op de frequentie van het originele trauma afstem
men en meevoelen met degenen die hun hulp nodig hebben. Door de emotionele resonantie voe
len de deelnemers zich bij hun begeleiders 'thuis' zoals het slachtoffer van misbruik zich 'thuis 
voelt' bij zijn mishandelde paard. Maar een emotioneel gezonde sponsor kan de deelnemers, ter
wi j l hij empathisch met de nieuwkomers mee vibreert, als het ware naar een hoger niveau tillen 
door hun die meer evenwichtige 'resonantiessnaar van welbevinden' te laten horen, die zij ooit 
zelf zullen laten trillen. 

Wat je ook maar onderneemt, door een partner te kiezen met wie je resoneert, cultiveer je 
compassie en begrip terwijl je tegelijkertijd een schijnwerper op oude patronen en onopgeloste 
kwesties richt. De moeilijkheden in een relatie zijn onderdeel van de transformerende kracht 
ervan. Al s je bereid bent je eerlijk te bezinnen op je eigen projecties en fantasieën, wordt het 
doel om de ander helder te zien, te waarderen en met hem of haar te dansen een pad naar zelf
verwerkelijking. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

13 Waar gedachten tot de hemel reiken Aandacht 

23 De kudde Authentiek samenleven 

28 Dharma's spiegelbeeld Projectie of overdracht? 

38 De dans van Rasa De muziek van verbondenheid 
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B E L O F T E 

Veelbelovend begin 
Bewuste geboorte 

Nieuw leven voeden 

Een vosmerrie besnuffelt zacht hinnikend haar veulen. 
De pasgeborene voelt de belofte van zijn lange benen; 

zijn eerste instinctieve gedachte is: staan! 

H E T G E S C H E N K 

Geboorte is bij paarden een versnelde ervaring met momenten van kracht, keuze en verruimd 
bewustzijn - voor moeder en kind. Wanneer we een nieuw begin in ons leven kweken, helpt een 
gezonde dosis paardenwijsheid ons voorbij onze beperkingen. 

D E U I T D A G I N G 

Een leven koesteren, opvoeden zonder het te manipuleren, is een smalle grens die door veel 
mensen overschreden wordt. 
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D E R E I S 

Een babypaard is een wonder om te zien. Z i jn geest wakker, zijn blik levendig maar sereen, zit 
hij op en kijkt hij om zich heen, Zi jn benen worden met elke ademhaling krachtiger. Binnen en
kele uren na zijn komst op deze wereld kan hij niet enkel zijn moeder herkennen, hij rent naast 
haar mee en drinkt naar behoefte in plaats van te huilen om gevoerd te worden. Dankzij zijn ge
activeerde instincten voelt het veulen gevaar en reageert hij daarop; en toch straalt zijn hele 
wezen vertrouwen, competentie, gratie, geestdrift en aansluiting bij het leven uit. 

De ervaring van de merrie zel f vergroot het mysterie van de geboorte van een paard. De foe
tus past zich in zijn moeder aan aan de afmetingen van de baarmoeder, en groeit tot hij 'af ' is, 
en bereikt een formaat dat een redelijk geriefelijke gang door het geboortekanaal mogelijk 
maakt. In de wereld van de kunstmatige inseminatie is bewezen dat pony's geïmplanteerd met 
een ei van ouders die zo groot als trekpaarden zijn, 'pony'-veulens ter wereld brengen. Maar 
deze jonkies blijven groeien tot ze uiteindelijk hun genetische grenzen bereikt hebben en boven 
hun surrogaat moeders uit torenen. 

Tegenover een dracht van elf maanden staat een bijzonder efficiënte worp. De meeste veu
lens worden geboren binnen twintig tot dertig minuten nadat de vliezen breken. E r zijn dieren
artsen die geloven dat merries het tijdstip van geboorte kunnen bepalen binnen een marge van 
een week of twee om gevaar of barre weersomstandigheden te vermijden. Ook kunnen ze het 
moment van de dag kiezen, waardoor het voor de menselijke verzorgers een des te zeldzamer 
en groter voorrecht is om getuige te zijn van de geboorte van een paard, een speciaal blijk van 
vertrouwen. 

Paarden geven ons ook een voorbeeld van een evenwichtige benadering van moederschap. 
Verzorgend en beschermend, houdt de gemiddelde merrie haar veulen goed in het oog terwijl 
het zijn benen strekt, rondspringt, steigert en rondjes om haar heen rent. Ze dirigeert zijn stap
pen niet tenzij het absoluut noodzakelijk is; zo geeft ze hem het gevoel van haar steun terwijl 
hij op verschillende manieren zijn plaats in de wereld zoekt, totdat hij hem ten slotte ook vindt. 
Op deze wijze illustreren ze de kenmerken van wat Marion Woodman de 'bewuste moeder' 
noemt, die rekening houdt met de behoeften van haar kind zonder zich exclusief te identifice
ren met haar moederro/. Die dringt haar eigen ideaal van perfectie, haar eigen egoïstische eisen 
noch haar onvervulde ambities op. 

Mensen zijn vaak geneigd om het tegenovergestelde te doen. A l s gevolg daarvan doorstaan 
veel volwassenen jaren van therapie om hun eigen identiteit te herwinnen van hun tirannieke ou
ders, die in de woorden van Eckhart Tolle niet in staat zijn 'hun wens dat hun kind hen nodig 
heeft, los te laten.' Wanneer 'de rol van ouders dwangmatig gespeeld blijft worden' terwijl het 
kind lichamelijk volgroeid raakt, is er geen ruimte om emotionele en spirituele volwassenheid 
te ontwikkelen, en 'er is geen authentieke relatie' tussen de generaties. 

In Een nieuwe aarde geeft Tolle een stem aan het onbewuste eigenbelang dat sommige ou-
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ders als liefdevolle zorg vermommen: T k w i l dat j i j bereikt wat ik nooit heb bereikt; ik w i l dat 
j i j iemand wordt in de ogen van de anderen, zodat ik door jou ook iemand kan zijn. Stel me niet 
teleur. Ik heb zoveel voor je opgeofferd. Mijn afkeuring van jou is bedoeld om je een schuldge
voel te bezorgen en je je zo ongemakkelijk te laten voelen datje uiteindelijk aan mijn eisen vol
doet. E n het spreekt voor zich dat ik weet wat het beste voor jou is, ik houd van je en ik zal van 
je blijven houden als j i j luistert naar wat ik weet wat goed voor je is. ' 

Deze voorwaardelijke liefde is zo algemeen verbreid dat veel mensen hun hele leven blijven 
zoeken naar manieren om aandacht, respect en affectie waard te zijn. Maar volgens de Psycho
therapeut Al ice Miller ' is dit hypocriete gedrag het tegengestelde van liefde. Het is verwarrend 
en misleidend en veroorzaakt hopeloze razernij bij de persoon die misleid wordt. Deze razernij 
moet in de aanwezigheid van de zogenaamde "liefde" onderdrukt worden, vooral als je, zoals 
een kind, afhankelijk bent van de persoon die deze illusie van liefde in een valse vertoning op
voert.' 

In Het drama van het begaafde kind bespreekt Miller de subtiele emotionele trauma's die 
mensen van hun authentieke zelf vervreemden. 'De echte tegenhanger van depressie', zo be
toogt Miller, ' is niet vrolijkheid of de afwezigheid van pijn, maar vitaliteit, de vrijheid om spon
tane gevoelens te ervaren.' Een bewuste ouder is minder bezig met het vormen van zijn kinde
ren dan met het verschaffen van aandachtige, ondersteunende ruimte waarin zij hun eigen ge
voelens, talenten en interesses kunnen onderzoeken. 

Miller citeert talloze voorbeelden van gekwelde mensen die niet openlijk zijn misbruikt; een 
van hen leed onder haar ouders' 'obsessieve pragmatisme': 'E lke keer dat ze door haar fantasie
rijke spel een gevoel van haar echte eigenheid begon te krijgen, vroegen haar ouders haar om 
wat "verstandigers" te doen - om iets te presteren - en haar innerlijke wereld die zich net begon 
te ontvouwen, sloot zich weer voor haar af. Ze reageerde op deze tussenkomst door haar gevoe
lens terug te trekken en gedeprimeerd te raken, want ze kon niet het risico nemen een normale 
reactie te vertonen, zoals woede.' 

Mensen die opgroeien in een 'uitstekende, succesvolle familie' worstelen vaak met onver
klaarbare opwellingen van verdriet, rouw en boosheid, gekmakende en afmattende gevoelens 
die compleet onlogisch lijken voor mensen die als kind niet letterlijk geslagen zijn. Maar een 
ziel die systematisch de onderdrukking ingetrokken is kan niet echt plezier ervaren, kan niet 
echt liefde uiten, zelfs als de ouders geen gewelddadige methoden hebben gebruikt. 

'We kunnen enkel proberen ons te gedragen alsof we liefdevol zijn', zo benadrukt Miller. 
Deze oppervlakkige versie van liefde wordt generaties lang van ouder op kind doorgegeven tot
dat niemand nog echt weet wat liefde is. 'Geen wonder dan, dat zelfs een goedbedoelend mo
reel appèl - om liefdevol, zorgzaam, gul, enzovoorts te zijn - vruchteloos i s ' , schrijft ze. 

Dit al te menselijke dilemma verklaart waarom zo veel mensen zo diep geroerd, onbegrijpe
lijk geraakt worden wanneer ze paarden hun veulens zien vertroetelen en met ze zien rond dar
telen. Merries belichamen op een heel natuurlijke wijze een authentieke moederfiguur. Miller 
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beschrijft dat als 'meevoelend en open, begripvol en begrijpelijk, behulpzaam en liefdevol, voe
lend, transparant, helder, zonder onnavolgbare tegenstrijdigheden. Zo een moeder hebben zij 
nooit gehad, want een moeder kan alleen meevoelend reageren als zij zelf bevrijd is van haar 
eigen jeugd; wanneer ze de wisselvalligheid van haar vroegste kindertijd ontkent, draagt ze on
zichtbare ketens.' 

Deze ketenen kweken stoïcijnse, veeleisende ouders wier gedrag niet altijd te maken heeft 
met lichamelijk trauma maar met harten die bevroren zijn door conformisme, pragmatisme en 
uiterlijk succes. Om dit patroon te doorbreken, moeten we leren onszelf op een nieuwe manier 
te bemoederen. E n we moeten een dieper zelfbewustzijn geboren laten worden. 

Dit keer kunnen we een paar tips aannemen van onze paarden. Door ons allereerst te reali
seren dat we het tijdstip en de omstandigheden van het gezegende gebeuren tot op zekere hoog
te zelf kunnen bepalen. We kunnen erop vertrouwen dat de weeën kort zullen zijn en dat de baby 
bewust zal zijn. Terwij l deze belofte enerzijds onvoorwaardelijk moet worden bemind en ver
troeteld, moeten we anderzijds ook erkennen dat de levenskracht die van binnen aan het groei
en is, bekrachtigd geboren zal worden, klaar om op te staan en met werkende instincten rond te 
rennen. E n hoogstwaarschijnlijk groeit het kind veel sneller en wordt het veel groter dan we van
uit onze 'genetische opmaak' zouden verwachten. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

1 Droomveld Vernieuwing die zelfzorg ondersteunt 

Het authentieke zelf 

Incubatie en verlichting 

Wedergeboorte 

2 Geloven 

8 Woestijn van inspiratie 

39 Transformatie 
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M E R L I J N S G E E S T 

Verlossing van het mannelijke 
Wederzijdse transformatie 

De reis van de nieuwe held 

Twee hengsten, vader en zoon, ontmoeten elkaar 
op een gemeenschappelijk stuk grond. 

Het hart tussen hen verzamelt kracht bij hun gedeelde levensadem. 
Hoop ontspringt vanuit de diepten van een oude wond, 

zelfs de stenen moeten ervan huilen. 

H E T G E S C H E N K 

Kracht en zachtaardigheid vinden een nieuwe manier om naast elkaar te bestaan, in evenwicht 
te komen en ten slotte de wond, die ontstond door de afschuwelijke mishandeling van en door 
het mannelijke lichaam en verstand, te genezen. 
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D E U I T D A G I N G 

Ware mannelijkheid is verwrongen, uit zijn verband gerukt en verraden door een cultuur van 
verovering en consumptie. Het is moeili jkje een beeld te vormen van een vreedzame, gezonde 
vorm van viriliteit. A l s we enige hoop willen koesteren om de wereld te veranderen, moeten 
mannen en vrouwen binnen hun eigen families - en hun eigen psyche - het actieve, masculie
ne principe herevalueren en opnieuw geschikt maken voor de maatschappij. Een taak die gewe
tensonderzoek en voorstellingsvermogen vraagt. 

D E R E I S 

Maar weinig paarden krijgen hun vader te zien, laat staan dat ze met hem spelen of sparren. Ge
neraties van afwezige vaders en slecht aangepaste zonen hebben gezorgd voor hengsten wier la
biele gedrag een voedingsbodem geeft aan ons geloof dat ze explosief en onbetrouwbaar zijn. 
E n daarom de afscheiding en de rigide controle verdienen die ze nu juist zo gek maken. 

Dat leek zeker het geval te zijn met mijn hengst Merlijn. De koolzwarte Arabische dekhengst 
was fascinerend en flamboyant, de perfecte match voor mijn Arabische merrie met stamboom -
op papier tenminste. Hij was ook ernstig gestoord. Ik had Merlijn ooit geërfd nadat zijn trainer 
zes maanden tevoren met de noorderzon vertrokken was. De eigenaren van de pensionstal waar 
ik mijn kudde hield, zorgden een tijd voor het in de steek gelaten paard tot ik ermee akkoord 
ging hem te adopteren. Maar Merlijns opvliegende temperament maakte dat hem vanuit de stal 
naar een wei of kraal brengen een dusdanige beproeving was dat hij het moest doen met een 
ruime maar toch afgelegen kraal als permanente verblijfplaats. Elke goedbedoelende ziel die 
probeerde hem een halster om te doen, werd het mikpunt van zijn woedeaanvallen. A l s het al 
lukte hem het hek uit te leiden, probeerde hij je om de dichtstbijzijnde boom te wikkelen. Hoe
zeer hij ook hunkerde naar gezelschap, hij kon niet worden vertrouwd met mensen noch met 
paarden. 

Hengsten als Merlijn lijden gewoon onder ons huidige systeem van paarden temmen. Mer
ries en ruinen leven gewoonlijk in kuddes of kunnen tenminste neuzen tussen twee naast elkaar 
gelegen kralen. De meeste hengstveulens daarentegen kunnen hun hoop op een sociaal leven he
lemaal opgeven zodra een of ander mens hem dekwaardig acht. Ongecastreerd blijven is veroor
deeld worden tot een stal; vandaar de Engelse term 'stallion'. Ze worden van een afstandje be
wonderd, maar het overgrote merendeel van de dekhengsten in de Verenigde Staten leidt een 
leven dat niet overeenstemt met de passie, de vrijheid en de grootsheid die zij vertegenwoordi
gen. Ze staan onder een strikt trainingsregime, worden in eenzame opsluiting los gegooid, on
ophoudelijk geshowd en door het hele land mee op promotietournee genomen om voor hen de 
hoofdprijs aan dekgeld te kunnen vragen. E n als ze dan eindelijk tot paring komen, wordt elke 
beweging 'voor hun eigen veiligheid' geregisseerd vanaf het uiteinde van een ketting. Wanneer 
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winst de enige motivatie is, is het te riskant, vreet het te veel tijd en kost het te veel voorstel
lingsvermogen om jonge hengsten te helpen relaties aan te gaan met andere paarden. 

Meer en meer wordt de paringsdaad gereduceerd tot het vangen van sperma voor merries die 
deze hengsten nooit zullen ontmoeten. Prestatie - op concours en in de fokstal - dicteert elke 
stap die ze maken en bepaalt zelfs wat ze waard zijn. Maar wat we bij de paarden gekweekt heb
ben, is symptomatisch voor hoe onze beschaving mannelijkheid bij onze eigen soort ziet en 
onder de duim houdt. We zijn uitzinnig bij het zien van een briesende en steigerende hengst aan 
een voorbrenglijn omdat we hopen dat het kleinste spoortje van zulke macht en levenskracht er
gens diep in onszelf overgebleven is. 

In Fire in the Belly: On Being a Man is Sam Keen het eens met de dichter Robert B l y dat we 
'een hele generatie "softe" mannen hebben gekweekt - oh zo gevoelig maar met een gebrek aan 
donder en bliksem'. Hij vertelt mannen dat ze met hun moeder moeten breken, dat ze moeten 
stoppen naar zichzelf te kijken door de ogen van vrouwen en de 'wilde man' in zichzelf moeten 
terugwinnen. Dit is natuurlijk maar de eerste stap in een lange heldenreis waarvan het grootste 
deel nog niet in kaart is gebracht. We leven in een wereld waarin gevoelige mannen worden ge
zien als verwijfd en viriele mannen worden gezien als gewelddadig en wild, vooral als ze hun 
eigen clanregels schrijven. Dat is beslist het geval bij mannelijke paarden. Gooi een paar heng
sten los in de ene wei en een paar ruinen in de andere en je ziet een verschil in heftigheid. 

Toch hing Merlijns terugkeer naar een normaal, bevredigend bestaan helemaal af van het 
vinden van een tussenweg tussen kracht en zachtaardigheid - net zoals de gemiddelde man ac
ceptatie hoopt te vinden in zijn leven, en een levensdoel en intimiteit, zonder te worden gemind. 
Net zoals een hengstveulen te jong afgespeend wordt en aangeleerd wordt zijn menselijke mees
ter blindelings te gehoorzamen, zo heeft de maatschappij zijn mannen in een staat van bevroren 
ontwikkeling gehouden en de mime meerderheid van hen afgericht tot dienaren van een nog 
meer verstikkende, aandacht vragende, veeleisende en afstandelijke ouder. Sommigen komen 
daartegen in verzet; de meesten zwichten voor de dmk, slechts een enkeling vindt vrede in de 
ene of de andere richting. 

Keen vermoedt dat 'als we opbranden zonder ooit te hebben gevlamd, dat vooral is omdat 
we onszelf hebben laten verzwelgen door de golven van een metalichaam, een mannelijke baar
moeder - te weten: het bedrijf. Het beklimmen van de economische of maatschappelijke ladder 
heeft de plaats ingenomen van de heldentocht naar de toppen van de Mount Analogue.' 

A l so f dat niet genoeg is, is de intens competitieve moderne wereld gebaseerd op een verove
raarsmentaliteit die beide seksen aantast en een traumatiserende subtekst creëert, zelfs in vre
destijd. 'Volgens de oude oorlogscode', zo betoogt Keen, 'waren soldaten vervangbaar maar 
vrouwen en kinderen moesten beschermd worden achter het schild. Toegegeven, tijdens de strijd 
werd de heiligheid van onschuld net zo vaak geschonden als zij werd gerespecteerd.' Maar man
nen groeien nog steeds op in de wetenschap dat ze 'legitieme kandidaten voor systematische 
slachting zijn, - kanonnenvoer . . . 
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Wanneer we het oorlogssysteem accepteren, gaan mannen en vrouwen er stilzwijgend mee 
akkoord om de schending van het vlees toe te staan: het verkrachten van vrouwen door mannen 
die gedrild zijn om "strijders" te zijn, en de groepsverkrachting van mannen door de onmense
lijkheid van de oorlog.' 

De cultus van profijt, verovering en verkrachting is in de paardenwereld de dramatische rea
liteit. Het is heel gewoon dat de verzorgers van paarden een merrie dwingen te paren door haar 
te kluisteren als zij de hengst afslaat waar haar eigenaren hun keuze op hebben laten vallen. Sta
giairs leren ook methoden om een hengst die bepaalde merries weigert om de tuin te leiden en 
te blinddoeken. 

Voeg hier het feit aan toe dat de 'beschaafde' ruiterkunst van oorsprong is bedoeld om paar
den op gevechten voor te bereiden en je eindigt met de gekste stress op de stal. De uitermate 
verfijnde ceremoniële regels in de dressuur bijvoorbeeld, zijn voortgekomen uit formele Euro
pese driloefeningen en methoden die weer zijn ontleend aan de Perzische en later Griekse tech
nieken voor de africhting van oorlogspaarden. De beroemdste dressuurruiters van de Olympi
sche Spelen en andere wedstrijden blijven passen en houdingen als 'wapenfeiten' demonstreren 
die oorspronkelijk ontworpen zijn om voetvolk te intimideren en te verwonden. Maar ook in 
vredestijd kunnen dergelijke uitvoeringen voor paarden een grote emotionele lading hebben, 
vooral wanneer winnen voor hun berijders een kwestie van leven of dood is. Het collectieve ge
heugen van paarden wemelt van de pijnlijke herinneringen aan de talloze onberispelijk afgerich
te soldaten op vier benen die in de strijd het leven lieten. 

Dit leek zeker het geval te zijn met Merlijn. Ik kon aan zijn gevaarlijke reacties op eenvou
dige dingen zien dat er iets heel belangrijks in zijn emotionele geheugen was ingebrand, iets wat 
al bij het kleinste beetje extra adrenaline of testosteron gemakkelijk in gewelddadigheid kon 
omslaan. De ene dag gedroeg hij zich als een echte heer. De volgende kon hij om iets zo 
miniems uit zijn vel springen dat het moeilijk na te gaan was wat hem tot ontploffing had ge
bracht. Na een buitengewoon beangstigende confrontatie probeerde ik met behulp van een paar 
intuïtieve technieken voor communicatie met dieren te ontdekken wat er aan dit bizarre gedrag 
ten grondslag lag. 

De overrompelend gewelddadige beelden die toen bij mij opkwamen hadden niet te maken 
met een trainer die hem onbarmhartig sloeg. Het antwoord op mijn verzoek om Merlijns 'oor
spronkelijke trauma' te zien, was een scène uit een ongelofelijk bloedbad. 

Een man van onbestemde leeftijd galoppeerde op zijn schitterende strijdros over een afgrij
selijk slagveld, zich met zijn zware zwaard een weg hakkend door die waanzin. Na een tijdje 
bleek het enorme aantal brutale infanteristen echter zó groot dat het team overweldigd werd. De 
krijger werd door een hoog door de lucht vliegende speer van zijn paard gestoten. Zi jn paard 
gilde en steigerde en raakte daarbij meerdere mannen. Toen stak een van de soldaten de hengst 
in de buik. Het woeste dier sloeg tegen de grond en besefte dat hij nooit meer zou opstaan, ren
nen of vechten. Al so f dat niet genoeg was greep een andere soldaat, wegduikend voor speren en 
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pijlen, naar het zwaard van de gevallen krijger. Hij hief het massieve wapen zo hoog als hij kon 
en hakte het paard zijn hoofd af. De man pakte een flinke pluk manen beet en verdween, zijn 
zware trofee achter zich aan slepend door een zee van flitsend staal en vallende lichamen, over
tuigd dat hij door zijn gruwelijke daad de kracht van een groots oorlogspaard had afgepakt. 

Toen het visioen zich had opgelost, zat ik tien minuten woedend en geschokt te snikken. Het 
leek erop dat ik een voorouderlijke herinnering had opgepikt, maar een deel van me vroeg zich 
ook af of zoiets echt gebeurd kon zijn. In een daaropvolgende droom keurde de godin Hera mijn 
werk met Merlijn goed en stelde zij me voor een raadsel door me een ticket voor een 'literaire 
cruise' te geven op een schip met de naam 'Lacrimae' . Het kostte me nogal wat literatuuronder
zoek om dit vreemde plaatje te ontcijferen. De Latijnse zinsnede sunt lacrimae rerum is een be
roemd citaat uit De Aeneaïden uit 30 v. Chr. van de hand van de Romeinse dichter Virgilius. Ver
taald als 'tranen vanwege de dingen die voorbijgaan' verwijst het naar het gevoel van gemis en 
mededogen dat wordt opgeroepen door de trauma's, de vergankelijkheid van het leven en de ver
lossing die een verslagen krijger voelt wanneer hij eindelijk die tranen laat stromen. Aeneas 
huilt, opmerkelijk genoeg, in een heiligdom voor Hera's Romeinse tegenhangster Juno, ge
bouwd op de plaats waar kolonisten het hoofd van een vurig strijdros hadden opgegraven. De 
muren van de tempel waren rondom versierd met ingewikkelde mozaïeken die de Trojaanse 
Oorlog uitbeelden, diezelfde veldslagen die Aeneas overleefd had. Maar los van wie er gewon
nen of verloren had, wie er was blijven leven en wie de dood had gevonden, de vermoeide en 
verbitterde strijder putte troost uit het bewijs dat iemand deze gebeurtenissen belangrijk genoeg 
had geacht om weer te geven in het heiligdom van een godin, waar hij zijn beproevingen van
uit een verhevener perspectief kon bezien en ten slotte rouwen om de gruwel en pijn die alle 
krijgers verduren. Maar wat te denken van dit beeld van Juno's tempel die gebouwd werd op de 
plek waar haar volgelingen het hoofd van een vurig strijdros ontdekten? Het moge duidelijk zijn 
dat de mensheid - gaandeweg het proces van onderdrukking van de levenslust van het paard 
door hem als een machine te gebruiken - vergat dat het dier überhaupt een geest of een hart had. 
Op dezelfde manier moeten mannen die een militaire opleiding krijgen hun geest, hart en wi l 
aan de staat offeren. Het was een uitdaging om die lang begraven wijsheid op te graven, het 
hoofd van de hengst weer op zijn romp te zetten en met hem samen te werken - het bezielde, 
zelfbewuste wezen dat hij is. Alvorens dit voor een andere soort te doen, moet je mededogend 
contact maken met de wilde mannelijke kracht, de hengst in jouzelf. 

Paarden worden niet langer ingezet in de oorlog, maar net als mannen worden ze nog steeds 
opgevoed en afgericht met een oorlogsmentaliteit die zo diep verankerd is dat het moeilijk is je 
een alternatief voor te stellen. Al s je probeert om de intense energie van de hengst weer een 
plaats te geven in de paard-mens-kudde, dan moetje bereid zijn om je hele denkpatroon te ver
anderen. De keuze is niet langer beperkt tot hetzij elke stap op stal dirigeren, dan wel hem in 
het wi ld helemaal loslaten. Zowel de paarden- als de menselijke elementen moeten 'heropge
voed' worden. Daarvoor zijn voorstellingsvermogen, ervaring, timing en durf nodig, en het ver-
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langen om onze meest basale, goeddeels onbewuste aannames over mannelijkheid en vrouwe
lijkheid opnieuw beoordelen. 

Volgens Keen heeft het systeem van verovering en commercie al heel lang de dans tussen de 
sekses vorm gegeven. 'Wanneer feitelijke of mogelijke oorlog de context is waarin we leven, 
worden mannen en vrouwen in vaste rollen gedwongen. Dit is de choreografie van de relatie tus
sen de sekses die het laatste tijdperk van de geschiedenis heeft overheerst.' Wanneer mannen 
worden opgevoed om te beschermen, te lijden, te doden en te sterven, verharden hun lichamen 
en karakter; maar vanbinnen blijven ze breekbaar, doodsbang voor zachtaardigheid en sterfelijk
heid. Een te grote nadruk op macht, logisch denken en competitief, doelgericht denken, maakt 
de schaduwkant van een man oncontroleerbaar humeurig, en dat hij niet leert om met emotie 
om te gaan. Wanneer vrouwen worden opgevoed om onderdanig en koesterend te zijn, en intuï
tieve verzorgende vaardigheden ontwikkelen ten koste van hun eigen persoonlijkheid, wanneer 
van ze verwacht wordt dat ze emoties aanvoelen en de gevoelens compenseren die anderen wei
geren toe te laten, worden ze heimelijk manipulatief en wreed, gaan ze oordelen en gebruiken 
ze hun gezonde verstand te weinig. 

De huidige pogingen om de sekses de bevrijden, geven toe aan de duistere kanten van elk: 
vrouwen in de zakenwereld - en veel vrouwelijke paardentrainers ook, trouwens - worden in 
hun pogingen mannelijke gewoonten over te nemen agressief, emotioneel onbeholpen, patholo
gisch bang voor kwetsbaarheid. Mannen die de teugels van verovering niet wil len aannemen, 
vervallen vaak in het passief-agressieve, kattige gedrag dat vrouwen wie elke autoriteit is ont
houden vertonen. 

Sterker nog, wanneer alles wordt beoordeeld aan de hand van prestatie en winstgevendheid, 
gaat de intimiteit verloren. 'Over het algemeen is onze seksualiteit zodanig gevormd door onze 
rollen als krijgers en werknemers dat we nog niet weten hoe we onze seksualiteit moeten los
maken van een sfeer van prestatie en verovering. We zouden de oude Zen-koan: "Wat was je 
oorspronkelijke gezicht?" kunnen omvormen tot een nieuwe koan voor de moderne man: Wat 
wasje penis voordatje krijger en werknemer was? ' Ook vrouwen lijden aan prestatiedrang, niet 
in staat om seksualiteit los te maken van de maatschappelijk goedgekeurde beloningen van de 
cultus van schoonheid. Op de vraag: 'Wat was je oorspronkelijke gezicht?' zouden sommigen 
in staat zijn je de foto's van vóór de operatie te laten zien. 

Mannen noch vrouwen hebben baat bij dit systeem, en geen van beide seksen is in deze on
evenwichtige staat bij machte de explosieve krachten van mannelijke energie te gebruiken voor 
bezigheden in vredestijd. Het wordt een kip-en-ei-dilemma: we nemen aan dat goed aangepas
te ouders goed aangepaste kinderen opleveren; maar als de laatste vijfduizend generaties door 
een cultuur van oorlog zijn gevormd, hoe kunnen we dan nog enige hoop koesteren? 

Het antwoord, zo leerde ik van Merlijn, is dat vaders en zonen elkaar kunnen transformeren, 
wanneer de doelstellingen van prestatie en winst uit het speelveld verwijderd zijn en de scheids
rechter toegang heeft tot een bewust moeder-archetype dat een woeste gevoeligheid koestert, één 
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die gefrustreerde, verdwaalde mannelijke energie kan helpen te rouwen, tot wasdom te komen 
en te transformeren. 

Door Merlijn vrij te stellen van de verplichting te paren voor geld, begon ik aan een storm
achtige, zesjarige reis om hem opnieuw te socialiseren. Ik leerde het verschil tussen grenzen 
stellen, assertiviteit en agressie, terwijl ik hem leerde zijn agressie te temperen ten gunste van 
grenzen stellen en assertiviteit. I k hielp ook mijn merries Rasa en Cornet grenzen te stellen aan 
het gedrag van Merlijn toen hij eindelijk met zijn eerste kudde vrij mocht ronddollen. Achteraf 
bezien bleek het verwezenlijken van zijn droom: te leven met twee merries, veel moeilijker dan 
hij had gedacht. Wanneer Cornet hem keer op keer smeekte met hem te paren, stond hij uitge
put bij het hek, en keek verlangend naar de privé-kraal die hij eens zo wanhopig wilde verlaten. 
Toen beide merries drachtig werden, leefde Merlijn een heel jaar met steeds kribbiger vrouwen 
zonder de minste belangstelling voor seks. Soms probeerden ze de baas te spelen over zijn 
leven; soms probeerde hij het hunne te beheersen, maar uiteindelijk, na veel experimenteren en 
veel frustratie, vonden ze hun eigen harmonie. 

Het beeld van deze ooit gewelddadige hengst die over een slapende merrie heen stond ter
wi j l hij een andere merrie zijn voer liet eten, kreeg er een nog een dimensie bij toen Merlijn leer
de te spelen met zijn eigen zoon. 

Ook al waren Merlijn en Spirit van elkaar gescheiden door een hek, toch masseerde en ver
zorgde de oudere dekhengst zijn zoon. De zuigeling vond dat erg prettig en zijn vader ook; het 
viel me op dat de oudere dekhengst menselijke aanraking vervolgens vaker opzocht en accep
teerde. Ook renden, rekten en gaapten vader en zoon tegelijkertijd. Meer en meer begonnen Spi
rit en Merlijn met elkaar te sparren. Omdat ik niet zeker wist hoe we nu verder moesten gaan, 
zocht en vond ik een ervaren hengstentrainer die bereid was van de standaardagenda af te wi j 
ken en nieuwe manieren te verzinnen om met de steeds intenser wordende energie van een jonge 
hengst te werken. Shelley Rosenberg bedacht simpele, niet-competitieve activiteiten die Merlijn 
en Spirit oefenden in zelfbeheersing, affectie en wederzijds respect. De spelletjes werkten zo 
goed dat zelfs toen Spirit naar een vrijgezellenkudde verhuisde, de jonge hengst en zijn vader 
bleven uitkijken naar tijd die ze samen zouden doorbrengen, weg van de vrouwen en jongens. 
Maar hoezeer Rasa, Cornet, Shelley en ik ook een integraal deel van het proces vormden, het 
was Merlijns Spirit die zijn vader hielp transformeren van een explosief paard dat ieder die hem 
benaderde aan gort sloeg, tot een in zijn centrum staande, voorkomende maar nog steeds sterke 
en gepassioneerde hengst. Hij werd een 'vurige hoffelijke heer', Keens term voor de evenwich
tige mannelijke psyche die zowel gevoel als logica, zowel vitaliteit als zelfbeheersing in de vin
gers heeft. Een die de moed van het slagveld kan gebruiken om zijn hart open te houden bij de 
grootste uitdagingen voor de ziel. Enkel vurig hoffelijke heren kunnen krijgshaftige energie die 
in een adolescent stadium vreselijke puinhopen kan veroorzaken, omvormen tot een volwassen 
mannelijkheid die echt de wereld kan redden. 

'De historische uitdaging voor mannen is duidelijk', zo schrijft Keen, 'het ontdekken van een 
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vreedzame vorm van mannelijkheid en het creëren van een ecologische gemeenschap.' Maar 
hier begeven we ons op onbekend terrein. 'We weten nu nog niet hoe wij onze technologische 
drang moeten beteugelen, de economische groei kunnen beperken of het evenwicht tussen de 
bevolkingsdruk en de natuur kunnen bewaren. We weten nog niet hoe we doelgericht en ratio
neel op een vriendelijke manier kunnen omgaan met de natuurlijke wereld. We hebben de moed 
nog niet gevonden om de ware winst- en verliesrekening voor alle soorten op te stellen die 
voortkomt uit handel, bedrijfsleven en industrie. We hebben nog geen vorm van bestuur gescha
pen waarin de niet-menselijke ingezetenen van het land kunnen meebeslissen over het lot van 
alle leden van de gemeenschap van levende wezens.' 

Het is niet voldoende om onze eigen wilde energie te herstellen; we moeten de natuur toe
staan haar eigen intelligentie en mannelijkheid terug te eisen. We moeten het hoofd van de 
hengst op zijn lichaam terugzetten en een echt partnerschap met hem aangaan. Toen Merlijn niet 
langer verplicht werd op keuringen te verschijnen en voor geld te dekken, zag hij uit naar 
Shelley's trainingen omdat zij hem de gelegenheid gaven om in verbinding te komen met zijn 
merries en zijn zoon. E r was de vrouwelijke impuls voor nodig die liever een relatie w i l onder
houden dan prestaties neerzetten in combinatie met de durf om de potentieel explosieve energie 
van een slecht aangepaste hengst en een puberale jonge hengst die barstte van de testosteron te 
trotseren. E n dat alles om een strijdperk te bieden waarin het verminkte mannelijke een relatie 
met zijn eigen zoon kon opbouwen. Alleen de mannen en vrouwen die een persoonlijke visie 
hebben op een dergelijke onderneming, kunnen hopen op een dag een wijs, krachtig paard te be
rijden - op weg naar een nieuw, groot avontuur. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

21 Omhelzing van het maanlicht 

26 Belofte 

31 De paardenvoorouders 

35 Bewaker van mysteries 

Het hart openhouden 

Bewust ouderschap 

Voorouderlijk geheugen 

Inwijding 



1 4 4 

2 8 

D H A R M A ' S S P I E G E L B E E L D 

Relatie als een spiegel 
Projectie of overdracht? 

De futiliteit van schaamte, beschuldiging en heldenverering 

In het oog van het paard is het beeld van een ander paard zichtbaar. 
Is het een stalgenoot, een herinnering of zijn eigen spiegelbeeld? 

H E T G E S C H E N K 

A l s we in alle eerlijkheid kijken naar hoe we reageren binnen een relatie, verschaft dit ons een 
diepere blik op wie wij zijn dan een spiegel aan de muur. A l s je de valkuil weet te vermijden om 
jezelf te beschamen of een beschuldigende vinger naar anderen uit te steken, als je eenvoudig
weg nieuwsgierig bent naar hoe je in een bepaalde situatie reageert en waarom, dan kun je heel 
natuurlijk je gedragspatronen veranderen. 
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D E U I T D A G I N G 

Veel mensen zijn bang voor hun eigen schaduw. Het aanwijzen van een zondebok - een fami
lielid of een medewerker - is een veel voorkomende, zij het destructieve strategie voor hen die 
weigeren de duisternis van binnen te bekijken. 

D E R E I S 

Dit schilderij van K i m McElroy ' s paard Dharma is gebaseerd op een fascinerende foto, geno
men op het moment dat de camera een compleet beeld van de merrie naar haar eigen oog terug-
flitste. Deze ongewone optische illusie spreekt boekdelen over de spiegelende aard van relaties, 
hoe we onszelf leren kennen door onze omgang met anderen, en hoe we het soms niet kunnen 
helpen onszelf te zien in anderen. Verder is het opvallend dat K i m s paard een naam droeg die 
klinkt als dharma een woord uit het Sanskriet dat vaak vertaald wordt als 'de weg van hogere 
waarheden'. In verschillende Oosterse tradities bereiken degenen die in overeenstemming leven 
met de dharma sneller de staat van verlichting. Een van die hogere waarheden draait om het on
weerlegbare feit dat we als spiegels voor elkaar dienen. 

O f je je nu tot je baas verhoudt, tot je kind, tot je echtgenoot of je paard, het maakt geen ver
schil: E r vindt projectie en overdracht plaats. Iedereen zou deze termen, die normaliter voorbe
houden blijven aan psychologische discussies, moeten kennen; zeker mensen die een opleiding 
volgen, een rijbewijs proberen te halen of die in ondertrouw gaan - die zeker. Ook voor ruiters 
zou het goed zijn als zij deze concepten zouden kennen. 

Eigenlijk is projectie het aan anderen toewijzen van je innerlijke gevoelens, van wat j i j als 
zwakheden opvat en zelfs van je sterke kanten die je nog niet erkent omdat je gewoonweg niet 
in staat bent of niet bereid bent om deze kwaliteiten in jezelf te zien. Overdracht is een bepaald 
type projectie dat voorkomt wanneer je gedachten en gevoelens jegens iemand sterk beïnvloed 
worden door attitudes die ontstaan zijn tijdens een belangrijke relatie uitje verleden. 

Ik heb paarden in beslag genomen zien worden door overdracht. Noche, een gepensioneerd 
ranchpaard dat een van mijn grootste leermeesters werd, was een klassiek voorbeeld hiervan. 
Hij was overduidelijk van de 'grote stappen, snel thuis'-methode, voordat hij bij mijn kudde 
kwam. Maanden kostte het me om stukje bij beetje zijn vertrouwen te winnen. Tot ik op een 
warme zomerdag bij de stal aankwam met een handvol van zijn lievelingssnoepjes en de oude 
mustang weigerde bij me in de buurt te komen. Om precies te zijn: hij snoof en sjeesde de kraal 
rond alsof ik de duivel in eigen persoon was. Voor de eerste keer sinds we elkaar kenden, droeg 
ik een cowboyhoed om de zon uit mijn ogen te weren. Toen ik die afzette om me het zweet van 
mijn voorhoofd te wissen, kwam het verschrikte paard terstond tot rust. Noche verwachtte 
opeens het ergste van me toen mijn hoofd leek op dat van de mannen die hem eerst zonder ver
doving castreerden en zijn geestkracht probeerden te breken. 
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Overdracht weerhoudt ons er op heel eenvoudige wijze van om anderen te zien zoals ze wer
kelijk zijn. E n toch, als we leren de juweeltjes van informatie als het ware op te graven uit deze 
verwrongen waarnemingen, in plaats van ze als vergissingen te verwerpen, wordt dat delvings-
proces net een directe route naar zelfkennis. ' 

Tijdens een workshop werd 'Ginger' , een leidinggevende secretaresse van vijfenveertig, be
hoorlijk geïntimideerd door mijn zelfverzekerde Arabische ruin Max. Zonder met hem gewerkt 
te hebben, kwam ze tot de slotsom dat hij 'grof, aanmatigend en gevaarlijk' was. Ginger had een 
totaal verkeerd beeld van Max en ik was nieuwsgierig waarom. In plaats van direct duidelijk te 
maken dat ze deze welwillende ziel verkeerd had beoordeeld, vroeg ik haar hoe ze tot deze con
clusie gekomen was. T k weet het niet precies', zei ze. ' E r is iets aan dat paard dat me aan mijn 
vader doet denken. Hij was echt een rotvent, heel grof.' 

Doordat Ginger haar gevoelens overdroeg, was de ware natuur van het paard onduidelijk. A l s 
zij echter zou leren om haar grenzen te stellen aan de sterke mannelijke figuur die Max verte
genwoordigde, zou ze kunnen zien dat zijn positieve reactie op haar assertiviteit nogal verschil
de van de pogingen van haar vader om haar te ontkrachten en te ontmoedigen. Toen ze Max naar 
de roundpen meenam, werd het paard natuurlijk aangemoedigd om deze vrouw met haar l i 
chaamstaal die onderwerping uitdrukte en de neiging om zich af te sluiten, op dezelfde manier, 
ofschoon zachtaardig, te leiden als elke man die ze ooit in haar leven had ontmoet zich gedwon
gen had gevoeld te doen. Toen ze eenmaal had geleerd om aanwezig en standvastig te zijn, rea
liseerde ze zich ten slotte dat Max een welwillend paard was dat zich kon aanpassen en hele
maal niet op haar vader leek. Het overdragen van gevoelens gaf Ginger toen de ruimte om het 
gedrag en de beelden te verwerken die in een destructieve relatie uit haar kindertijd geworteld 
waren. 

Max bracht een opmerkelijke zich herhalende dwanghandeling aan het licht. Deze term van 
Freud heeft betrekking op mensen die ondanks de negatieve resultaten altijd maar hetzelfde on
bewuste draaiboek met een verscheidenheid aan mensen uitspelen. Ginger realiseerde zich dat 
haar oorspronkelijke indrukken van mannen en de wijze waarop zij op haar reageerden, sterk 
werden beïnvloed door patronen die onder de tirannie van haar vader waren ontstaan. Tot slot 
begreep ze dat - als ze in de toekomst een gezonde relatie wilde opbouwen - ze moest ophou
den zich af te scheiden, dat ze grenzen moest stellen en elke man moest leren zien zoals hij in 
werkelijkheid was. Nog belangrijker was dat ze vertrok met de lichamelijke herinnering aan hoe 
het voelde om aanwezig en geaard te blijven - een gevoel dat werd beloond door de ondersteu
nende reactie van Max. 

Projectie, de neiging om onze eigen dubbele gevoelens en karaktertrekken in anderen te zien, 
kan net zo leerzaam zijn, als we ons bewust worden van dat proces. Hoewel het in het begin gê
nant kan zijn onder ogen te zien dat we iemand anders straffen of vereren om kwaliteiten die 
wij hebben maar weigeren onder ogen te zien, brengt het alternatief vernieling over de hele we
reld. 'Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mens wanneer mensen hun schaduw 
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door anderen laten dragen', onderstreept Robert A . Johnson in Owning Your Own Shadow: Un-
derstanding the Dark Side of the Psyche. 'Mannen leggen hun schaduw over vrouwen, blanke 
mensen over zwarte, katholieken over protestanten, kapitalisten over communisten, moslims 
over hindoes.' 

Projectie gedijt in spirituele communes met leden die het allemaal goed bedoelen. De leider 
die misschien wel steeds meer in zijn eigen beweringen gelooft - dat hij woede, angst, lust en 
kwetsbaarheid ontstegen is - zal onbewust een volgeling uitkiezen die zijn schaduw voor hem 
dragen moet, en de eeuwenoude kunst van het zwartepieten herhaalt zich weer. 

Heldenverering op zich is al een voorbeeld van positieve projectie. Johnson zegt dat we in 
dit geval 'onze beste kwaliteiten afweren en bij iemand anders leggen . . . Mensen zijn net zo 
bang voor hun vermogen tot edelmoedigheid als voor hun meest duistere kanten. A l s je goud in 
iemand vindt zal die persoon zich er met man en macht tegen verweren. Dat is waarom we ons 
zo vaak helemaal laten gaan in verering van onze helden. Het is veel makkelijker een Albert 
Schweitzer van afstand te bewonderen dan me mijn eigen versie van diens kwaliteiten toe te ei
genen.' 

Een deel van de weerstand komt voort uit het feit dat leiders, kunstenaars en andere publie
ke figuren de ongelukkige ontvangers worden van gigantisch veel projecties. Het kan overdon
derend zijn door anderen op een voetstuk te worden geplaatst om er vervolgens af gestoten te 
worden als je laat zien dat je ook maar een mens bent (jij zelf, niet andermans geïdealiseerde 
versie van jou). Maar omdat projectie en overdracht zo ongelofelijk wijd verbreid zijn, moet ie
dereen leren met deze verwarrende, soms super irritante fenomenen om te gaan. 

Het kan in een oogwenk gebeuren. Op een avond gebruik je aan tafel in arren moede de 
woorden die de vader van je partner vaak sarcastisch uitte voordat hij in woede ontstak. Nog 
geen tel later dender je op een ruzie met je man af en je hebt geen flauw idee hoe die begonnen 
is. De volgende dag bespreekt een nieuwe medewerkster op een eigenaardig intieme manier 
haar hoop, haar dromen en romantische verwikkelingen met je . Weken later laat ze je toevallig 
een foto zien van een vakantie met haar huisgenoot van vroeger toen ze studeerde, en opeens 
snap je waarom deze vrouw jou als haar vertrouweling koos: je hebt hetzelfde kapsel en dezelf
de kleur ogen als haar beste vriendin die nu op duizenden kilometers afstand woont. 

Dat brengt je op jouw beurt op de vraag: heb je dat bonte merrieveulen recentelijk geadop
teerd omdat je werkelijk een jong paard wilde trainen, of omdat het op de vriendelijke merrie 
lijkt waar je als kind op reed? A l s je in je onderbewuste hoopt datje nieuwe paard zich gedraagt 
zoals je inmiddels geïdealiseerde herinnering aan je oude vriend, kan je nog weieens een wereld 
van pijn en verdriet wachten. E n als je nalaat je medewerkster duidelijk te maken dat je , afge
zien van oppervlakkige uiterlijke kenmerken, weinig gemeen hebt met haar vriendin, zal ze zich 
verraden voelen als j e je 'plotsklaps' assertiever gedraagt dan haar giebelende, symbiotische 
leeftijdgenootje. 

Dit zijn allemaal voorbeelden van overdracht, relatiepatronen uit het verleden die helder den-
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ken in de weg staan. Projectie kan ook een factor zijn. Misschien voel je je aangetrokken tot dat 
bonte merrieveulen omdat ze de kleurrijke, speelse, vitale, vrije geest representeert die je de kop 
in hebt gedrukt om te kunnen slagen in het zakenleven. A l kunnen deze kwaliteiten als positief 
bestempeld worden, ze zijn in feite deel geworden van je schaduwkant toen ze 'ondergronds' 
gingen. E n als je jezelf niet wilt zien als boos, zwak, kortzichtig of stom - wat je beslist bij tijd 
en wijle zult zijn - dan vertroebelen deze verdrukte kwaliteiten je zicht op je omgang met an
deren. 

Natuurlijk vereist het productief omgaan met de projecties van anderen dat je je eigen scha
duw goed in de hand hebt. Zoals Johnson onthult: 'A ls je schaduw als een jerrycan met benzi
ne staat te wachten tot er een lucifer in valt, ben je het mikpunt voor iedereen die je op stang w i l 
jagen. Iemands schaduw weigeren doe je niet door terug te vechten maar door de stier als een 
goede matador langs je heen te laten gaan.' 

Johnson herinnert zich een cliënt wier 'man er na zijn pensionering een sport van maakte zijn 
schaduw aan haar op te leggen. In sommige perioden was ze elke dag wel in tranen en geen van 
beiden leek in staat te zijn de vernietiging te stoppen.' De schrijver leerde haar om 'noch te vech
ten noch zich terug te trekken in ijzige eenzaamheid, en om gewoon in haar centrum geaard te 
blijven. Omdat ze dus niet toehapte, schudde het huis dagenlang op zijn grondvesten van de 
schaduwenergie. Uiteindelijk zag de man wat hij aan het doen was en konden ze tot een goed 
gesprek komen. De schaduw keerde terug naar zijn oorspronkelijke bron en werd zeer construc
tief.' 

A l s we moedig en geduldig zijn bij de confrontatie met zulke uitbarstingen, leren we niet al
leen relatieproblemen op te lossen, we leren ze zelfs te waarderen. Mijn hengstveulen Indigo 
Moon is geboren in een tijd dat er moessonstormen woedden waardoor zijn normaliter serene 
en geconcentreerde moeder Rasa totaal van slag was. A l s o f dat nog niet genoeg stress was, 
maakte mijn groeiende groep stalmedewerkers een periode van hevige interpersoonlijke conflic
ten door. Het was, eerlijk gezegd, geen eenvoudige taak voor een groep krachtige vrouwen met 
hun eigen vernieuwende, hoogstpersoonlijke stijlen van training om te leren samen te werken. 
Relatieproblemen en verraad uit het verleden, en allerlei schaduwmateriaal waar ze bij het be
stieren van hun eigen stallen niet aan toe waren gekomen, zorgden van tijd tot tijd voor ernsti
ge atmosferische storingen. 

Maar elke nacht konden we onze problemen even vergeten terwijl we om beurten in de veu
lenbox stonden om Rasa te kalmeren als ze was geschrokken van slagregens, harde dondersla
gen en schroeiende blikseminslagen. E n desondanks was ze steeds klaar om haar nieuwe baby 
te beschermen als dat nodig mocht zijn. Het kleine zwarte veulen was niet bevreesd; hij keek 
verrukt toe hoe zijn moeder rond stoof. Soms deed hij met haar mee, gewoon voor de gein; an
dere keren stond hij in het midden en liet ons rustig zijn wollige nek masseren. De meeste avon
den ging ik buiten zitten als de storm over was gewaaid; ik keek hoe de sterren langzaam op
kwamen, ik ademde de geur van salie en jeneverbes in waarvan de lucht zwanger was na deze 
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zo lang verwachte woestijnregens. We waren aan het herstellen van de ergste droogte in vijftig 
jaar en hoewel de stormen angstaanjagend waren, waren ze absoluut essentieel voor het land. 

Op deze momenten van stille bezinning zag ik een vreemd plaatje voor me, dat elke dag ster
ker werd: een lichtgevend web met in het midden het zwarte veulen. Op een zekere nacht kwam 
uit dat visioen een suggestieve zin naar voren, als een mantra herhaalde zich zangerig steeds: 
Tndra's web.' 

Deze woorden achtervolgden me terwijl ik de letterlijke en emotionele stormen doorstond. 
Ik was ze jaren eerder al eens tegengekomen, maar kon me niet meer helemaal herinneren wat 
de betekenis ervan was tot ik het internet afzocht. Indra, zo bleek, was de Indiase god van on
weer en oorlog, en tevens beschermheer van de paarden. Toen een reusachtige slang al het water 
van de wereld had opgeslokt en voor een enorme droogte had gezorgd, joeg Indra de slang op 
en reet diens buik open met een donderslag en veroorzaakte daarmee een plenzende stortbui die 
overal nieuw leven deed opkomen. Naast zijn talloze heldendaden was hij ook bekend om het 
bezit van een eindeloos, glinsterend net boven zijn hemelse verblijf. A l s je dat van dichterbij be
keek, zag je dat dit complexe web op elk knooppunt een juweel had waarvan het gepolijste op
pervlak alle andere juwelen tot in het oneindige reflecteerde. 

Indra's web, ook bekend als Indra's net, inspireerde zowel hindoes als boeddhisten omdat het 
de onderlinge verbondenheid en de onderlinge afhankelijkheid van alles in het universum uit
beeldt. Het beeld van een net wordt ook wel gebruikt om de holografische aard van de werke
lijkheid te beschrijven, waarbij elk punt in een hologram informatie bevat die refereert aan alle 
andere punten. Indra's web werd ook gebruikt als metafoor voor het internet. 

Mij hielp de connectie tussen Indra's lichtgevende web en de stormachtige natuur van de god 
zelf, om meer constructieve manieren te ontwikkelen voor het omgaan met relatieproblemen. Ga 
er maar vanuit dat als je bij een interactie een veel sterkere lading voelt dan de huidige situatie 
lijkt te rechtvaardigen, er projectie of overdracht in het spel is. Een onderdrukt of onopgelost 
iets worstelt zich een weg om uitgedrukt te worden en onttrekt geweldig veel energie in zijn po
gingen door te breken tot het bewustzijn. A l s het je lukt de drang te weerstaan jezelf te bescha
men of anderen te beschuldigen tijdens deze mogelijk opvliegende uitwisselingen, zul je min
der snel uit onwetendheid of nijd een oorlog starten. 

Als je je herinnert dat het web van sterren achter de storm gemaakt is van spiegels, zul je 
meer respect hebben voor jezel f en alle andere zelfbewuste, bezielde juwelen weerspiegeld in 
jouw eigen ogen. 
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Kennis die logica trotseert 
Onderzoeken wat de maatschappij onderdrukt of negeert 

In duisternis verborgen schat 

Een koolzwart paard danst om middernacht met zijn schaduw 
in het licht van de maan. 

H E T G E S C H E N K 

Wat je bewuste verstand als duisternis voorkomt, is eenvoudigweg het onbekende, een vrucht
baar maar ontzagwekkend rijk van onaangeboorde mogelijkheden. Dansen met onzekerheid 
vergrootje zelfvertrouwen - en kunstigheid - in de samenwerking met de grotere mysteries van 
het leven. 

D E U I T D A G I N G 

Er komt moed, creativiteit en scherp geslepen instinct kijken bij het berijden van het onverklaar
bare. Ook dat je je evenwicht nu en dan verliest, of zelfs van de koers afwijkt, maakt allemaal 
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deel uit van de vaardigheid en de kick van voorbijgaan aan wat de maatschappij al in kaart heeft 
gebracht met logica, taal en het sociale protocol. 

D E R E I S 

Veel mensen associëren zwarte paarden met gemene ridders en afvalligen, maar dit archetype 
vertegenwoordigt iets veel diepzinnigers dan roekeloze provocatie. Gezien vanuit het perspec
tief van de Mexicaanse aristocratie reed Zorro als een duivel op zijn zwarte ros. De gemasker
de strijder handelde echter uit naam van de onderdrukte bevolking die zijn vrijheid en waardig
heid terugeiste van een corrupt en narcistisch regime. 

Zo is het elke keer dat ze gedwongen worden onder ogen te zien wat het ego maar al te snel 
van de hand doet als 'de schaduw'. De schaduw is voornamelijk een opvangbak voor alles wat 
we door sociale conditionering hebben leren onderdrukken. Robert A. Johnson, auteur van 
Owning Your Own Shadow: Understanding the Dark Side of the Psyche, zegt er het volgende 
over: 'Alledaagse, wereldse kenmerken zijn de norm. Alles wat minder is gaat naar de schaduw
kant, maar ook alles wat beter is gaat de schaduw in! Een deel van het pure goud uitje persoon
lijkheid wordt naar de schaduw verbannen omdat er geen ruimte voor is in dat grote uniformi-
seringsproces dat beschaving heet.' Een deel van de vaardigheid die je nodig hebt om volledig 
in je kracht te komen staan, heeft te maken met het leren onderscheiden van de echt destructie
ve impulsen en het 'pure goud' dat in de lagere regionen van de psyche verborgen is. 

De roep tot ontginning van dit potentieel verschijnt dikwijls in de vorm van een donker paard 
dat letterlijk in een nachtmerrie kan veranderen als je de reis die het uitbeeldt niet maakt. 

In dromen en mythen die over de hele wereld voorkomen, kondigt het zwarte paard aan dat 
die persoonlijke kwaliteiten opnieuw opgeld zullen maken, die de uitstekend onderhouden, in 
de pas lopende persona niet goed kan verhapstukken. De revolutionaire inzichten en energieën 
die niet zomaar één twee drie te temmen zijn door omgangsnormen van beschaafd gezelschap. 
Voor de dappere zielen met voldoende bescheidenheid, die ooit hopen hem met mededogen en 
met wederzijdse instemming te berijden, wordt deze explosieve kracht een voertuig voor ver
ruimd bewustzijn, inspiratie en vernieuwing. Voor degenen die daarentegen zijn talenten onder
drukken of negeren, die zijn passie eng vinden of proberen zijn energie onoprecht met de macht 
van logica te beteugelen, wordt hij onbesuisd en dwangmatig. Hij verandert dan in een nacht
merrieachtig element dat toeslaat met plotseling omslaande stemmingen en bizarre aandriften 
bij mensen die ooit het toppunt van gezond verstand en redelijkheid leken. 

Beschavingen met een ingebouwde kronkel van vrouwenhaat hebben een tendens tot demo-
nisering van het zwarte paard. De bedoeïenen bijvoorbeeld, zijn een van de volken die geneigd 
waren zwarte veulens bij de geboorte af te maken. Het feit dat deze door mannen gedomineer
de islamitische stammen blijk gaven van een hevige angst voor donkergekleurde paarden zou 
voor Carl Jung niet als een verrassing gekomen zijn. Hij merkte dat de beelden van zwarte mer-
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ries die bij zijn cliënten uit het collectieve onderbewuste omhoogkwamen, een manifestatie 
waren van lang veronachtzaamde vrouwelijke wijsheid. 

Een droom fascineerde hem bovenmatig. De zieke koning onderzocht, op zijn zoektocht naar 
de perfecte plek om begraven te worden, de oude tomben van zijn koninkrijk. Uiteindelijk koos 
hij een graf uit dat toebehoorde aan een prinses uit een oude stam. Maar toen de tombe werd ge
opend en de stoffelijke resten van de jonge maagd aan het daglicht werden blootgesteld, veran
derden haar botten plotseling in een zwart paard dat zó de woestijn in galoppeerde. Onmiddel
lijk snelde de tovenaar achter het betoverde dier aan. Het werd een vermoeiende tocht van vele 
dagen. Ten slotte was hij de woestijn overgestoken en kwam hij bij de grazige weiden aan de 
andere kant. En daar stuitte hij op een grote schat: de merrie had hem meegevoerd naar de ver
loren sleutels van het paradijs. 

Jung vermoedde dat de betekenis van de droom over de zieke koning veel verder reikte dan 
de persoonlijke behoeften van zijn cliënt. Het ging hier, zo dacht hij, om een mythe die in zijn 
geheel vanuit het rijk der archetypen omhoog was gekomen, een visioen dat de dood van de pa
triarchale vormen van leiderschap voorspelde en waarin werd verwezen naar de wederopstan
ding van het vrouwelijke principe dat zo lang bedolven was geweest, een principe dat het in zich 
had de generaties van de toekomst tot een evenwichtiger bestaan te brengen. 

Zoals Jung zelf ooit schreef: 'Verlichting is niet een kwestie van figuren van licht visualise
ren, maar van het naar bewustzijn brengen van de duisternis.' Dit werk bestaat voor een groot 
deel uit het graven in uitgestrekte begraafplaatsen waar wijsheid onder de grond gestopt is en 
voor dood achtergelaten. Het zwarte paard verheft zich uit de resten van een voorouderlijke 
maagd, een puur wezen wier aangeboren intelligentie nooit tot wasdom heeft kunnen komen 
onder het patriarchale juk van een door mannen gedomineerde beschaving. Bij toeval heront
dekt, komt ze tot leven bij de eerste lichtstraal die haar botten raakt. Dit deel van het visioen is 
cruciaal voor het onderscheiden van zwarte paardenwijsheid van andere, mogelijk kwaadaardi
ge aspecten van de schaduw. 

De magiër, dat deel van de dromer dat het meest openstaat voor de mysterieuze raadselen 
van het bestaan, is het enige lid van de hofhouding dat zich geroepen voelt om de merrie met 
nachtzwarte vacht te volgen. Gelukkig is hij te wijs of te zeer van zijn stuk gebracht, of te on
ervaren om haar met behulp van zijn eigen beperkte wil en voorstellingsvermogen te kneden. In 
plaats daarvan volgt hij haar spoor en duikt hij steeds dieper in het proefterrein van heiligen en 
mystici; de woestijn, een weids panorama waarin alles tot zijn essentie is teruggebracht, waar 
de gewoonten van de logica in de vervoering van de voluit zinderende zon verdampen, waar 
schaduwen opeens gastvrij, koesterend en van levensbelang zijn. Zoals zovele heiligen en mys
tici voor hem, wordt de tovenaar gepokt en gemazeld door zijn ontberingen, en wordt hij aan 
het eind beloond met de ultieme schat. 

Het zwarte paard geeft de tovenaar geen kaart, noch steekt ze onophoudelijk preken af over 
de manier waarop je de verloren sleutels van het paradijs zult vinden. Ze belichaamt de on-
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schuld, het instinct, de 'spirit' en de vitaliteit die hem naar de prijs kunnen leiden. En de reis 
terug naar de bron is heus geen gezinsuitje. 

Zwartepaardenwijsheid daagt ons uit van de gebaande paden van het geciviliseerde denken 
af te wijken. Het is de wijsheid die in mysteriën is gehuld, wijsheid die je op een dieper niveau 
voelt dan je ooit kunt uitleggen, wijsheid die we helaas vaak negeren tot het moment waarop een 
moeilijkheid in ons leven andere deuren opent. Dit universele archetype houdt kennis in ere die 
door de middenmoot wordt afgewezen: instinct, emotie, intuïtie, zintuiglijke en bovenzintuiglij
ke waarneming, en de band tussen mens en dier die je terugvindt bij volken die in stamverband 
leven. Dit archetype is net als de voorouderlijke maagd een van nature pure, moeiteloze, spran
kelende maar nog niet volgroeide bron van kennis die zo lang afgesloten is geweest dat die in 
het begin nog geen directe aansluiting kan vinden bij de moderne menselijke geest. 

De wetenschap zal misschien wel nooit in staat zijn deze wijsheid te ontleden en met het licht 
van ons bewuste begrip te beschijnen, maar door de metafoor van het paard en door de omgang 
met deze dieren in het echte leven kunnen we leren deze raadselen te volgen, misschien zelfs 
berijden, mits we de juiste balans weten te vinden tussen vertrouwen, scherpzinnigheid, behen
digheid en overgave. 

Leren paardrijden kan letterlijk als katalysator werken voor dramatische verschuivingen in 
je bewustzijn, voor het opnieuw tot leven wekken van instincten die sluimeren in mensen die 
verplicht worden een groot gedeelte van hun volwassen leven plichtsgetrouw achter bureaus te 
zitten. Meebewegen met een wezen dat nog niet geconditioneerd is door menselijke gedachte
patronen, vooroordelen en sociale taboes kan intuïtieve, non-verbale en in het lichaam gezetel
de wijsheid wakker schudden. Tegelijkertijd kan de respectvolle interactie met paarden andere 
werelden van creativiteit en inzicht openen, evenals de gebieden die in verband stata met het 
gemeenschappelijke bewustzijn, het rijk der geesten, het domein van de dood, van wedergeboor
te en van tragedie. Deze wijsheid heeft een paradoxaal element. Wat er namelijk uitziet als duis
ternis, hopeloosheid en onherbergzaam mysterie bevat in werkelijkheid de kiein van transfor
matie. / l 

'De duistere kant van je aard negeren komt neer op het ophopenxifxipsraan van duisternis', 
zo waarschuwt Johnson, 'dit vertaalt zich later in een zwartgallige stemming, psychosomatische 
ziekten of onbewust uitgelokte ongelukken.' 

Wie in een strikte rijstijl is opgeleid, kan bijvoorbeeld tot de ontdekking komen dat een ern
stige val van dat ene paard dat niet vatbaar is voor conventionele trainingsmethoden, hem in een 
buitengemeen zorgelijke maar wel noodzakelijke donkere nacht van de ziel stort. Dit is de wijs
heid van het zwarte paard in zijn meest wrange gedaante: een tragedie die het geschenk van ver
ruimd bewustzijn in zich draagt. 

Als je net als de tovenaar de moed en de volharding hebt om de woestijn van het meest ver
waarloosde deel van jezelf over te steken, leidt het zwarte paard je naar de rijke en voedzame 
weilanden aan de andere kant. 
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'Onze hang naar het licht verblindt ons voor de grotere realiteit en houdt ons af van deze 
grotere visie', zo benadrukt Johnson. De eerste helft van ons leven is gewijd aan het culturele 
proces: Je vaardigheden opdoen, een gezin stichten, jezelf op duizend en één verschillende ma
nieren discipline aanwennen; de tweede helft is gewijd aan het herstellen (heel maken) van het 
leven. Je zou kunnen zeggen dat dit een zinloze rondreis is, behalve in één aspect: 'Aan het 
begin ervan is de mens zich niet bewust van de heelheid en aan het einde wel. Deze evolutie 
weegt op tegen de pijn die hij kost. De enige echte ramp zou zijn dat je halverwege het proces 
de weg kwijt raakt en niet tot voltooiing komt. Jammer genoeg zijn veel westerlingen precies op 
dat punt gestrand.' 

Uiteindelijk betekent een bezoek van het zwarte paard ironisch genoeg dat het tijd is de ma
jesteit en het mysterie van het mens-zijn op te eisen. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 
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Niet-rationele waarneming 
Bewustzijn van het subtiele lichaam 

Intersubjectiviteit 

Een eigenaardig gekleurd paard doemt op uit de mist 
en brengt wijsheid uit een mysterieuze bron. 

H E T G E S C H E N K 

Intuïtie verbindt ons niet alleen met een dieper, meer bezield bewustzijn, het herinnert ons er 
ook aan dat het universum een raamwerk van relaties is. 

D E U I T D A G I N G 

Als je het geschenk van verruimd bewustzijn aanvaardt, moetje ook je schaduw in het oog hou
den en je herinneren datje mens bent. Wanneer het ego zich de eer van buitenzintuiglijke waar
neming een beetje nonchalant laat aanleunen, wordt het blasé - en gevaarlijk. 
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D E R E I S 

Intuïtie is delicaat en hoofdzakelijk een opvangbak voor niet-rationele vormen van waarneming: 
voorgevoelens, 'aan je water voelen', ideeën die uit het niets opduiken, innerlijke stemmen, en 
communicatie met dieren en visioenen; al deze zaken worden geassocieerd met heiligen en 
geesteszieken. Voor het rationele verstand zijn ze een bewijs van gekte. Voor de gelovige geest 
zijn ze ofwel een speciale communicatie van god, ofwel het werk van de duivel. Voor de erva
ren beoefenaar van meditatie zijn ze een neveneffect van verlichting. Voor het medium kunnen 
ze een gave of een vloek zijn, een broodwinning, of een ontsnappingsroute. De waarheid is heel 
eenvoudig; iedereen heeft intuïtieve ingevingen. Of we nu in onze jeugd hebben geleerd deze 
natuurlijke gave te onderdrukken of te benutten, de kunst is haar te gebruiken zonder je erin te 
verliezen of er verwaand door te worden. 

Paarden zijn erg goed in het op gang brengen van intuïtie bij mensen, en in het intomen van 
de negatieve bijwerkingen ervan. Velen die raad zochten bij een professioneel paranormaal me
dium, hebben hun eigen gaven ontwikkeld door met deze hoogsensitieve dieren te werken. Een 
aantal spirituele therapeuten moest een toontje lager zingen. Waar ze in het dagelijkse leven ge
wend zijn te worden behandeld als verlichte leiders, kunnen ze niet zomaar indruk maken op 
een goocheme, vol in zijn kracht staande merrie of hengst. Want waar deze dieren legitieme in
tuïtieve krachten als zodanig erkennen, weerspiegelen ze ook onevenwichtige gebieden, zijn 
soms zelfs verrassend vijandig tegen mensen die intuïtieve en meditatieve praktijken gebruiken 
om onopgeloste kwesties te vermijden - een steeds populairder wordende manier om jezelf 
overeind te houden die de psycholoog John Welwood 'spiritueel omleiden' noemt. 

Zelfs de beste paranormale genezers en mensen die met dieren communiceren moeten voort
durend hun eigen persoonlijke werk doen. Gevoelens en beelden die van hun cliënten komen, 
brengen soms herinneringen aan relaties of trauma's uit het verleden op gang bij therapeuten. 
Dit is geen teken van onbekwaamheid. Het gebeurt psychologen zo vaak dat ze er een speciaal 
woord voor hebben: tegen-overdracht. 

Sommige immens begaafde paranormale mediums kunnen je over de telefoon ontstellend ac
curate informatie geven over je leven, je familie, of je dieren, door niet-plaatsgebonden geest
tot-geest uitwisselingen. Maar pas op! Als hun ego's opzwellen door het succes worden deze 
mensen ongelofelijk gevaarlijk. Zolang je hun talenten aanbidt, overladen ze je met liefde in hun 
rol van welwillende goeroe die ze geloven te zijn. Maar op het moment datje aan hun autoriteit 
twijfelt - en de hemel verhoede datje zaken als projectie of overdracht ter sprake brengt (kaart 
28) - vallen ze je aan met de razernij die ze lang onderdrukt hebben. Ik heb al tientallen brie
ven en telefoontjes ontvangen van mensen die heel akelig zijn behandeld door zeer getalenteer
de mensen die met dieren communiceren. Niet dat deze intuïtieve lieden slecht of gestoord zijn. 
Ze zijn alleen bezweken voor een verleiding die we allemaal tegenkomen bij het ontwikkelen 
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van intuïtie: omdat visionaire vermogens van oudsher worden gezien als 'bovennatuurlijk', 
voelt het ego zich bovenmenselijk wanneer de 'gave' zich laat kennen. 

Paarden vinden empathische, telepathische en niet-plaatsgebonden vormen van bewustzijn 
niet opmerkelijker dan het zogenaamd normale bewustzijn. Ze gaan je niet aanbidden of op de 
brandstapel gooien als je dergelijke vermogens aan de dag legt. Je ziet bij deze dieren een be
staanswijze die vloeiend beweegt door verschillende staten van bewustzijn die door mensen be
schouwd worden als transcendent, maar waarbij zij gegrond en aanwezig blijven. Je zou kun
nen zeggen dat dit de ultieme truc is om het niet-alledaagse bewustzijn praktisch te beleven. 

Net als bij het omgaan met hevige emotie (kaart 14), is het wijs om intuïtie met open armen 
te begroeten en ondertussen een scherpzinnige, observerende geest te kweken die zich niet snel 
laat inpakken door vuurwerk. Een conclusie die op logica is gebaseerd, komt niet altijd overeen 
met de realiteit. Zij moet geïnterpreteerd worden, getest en soms verbeterd. Voor niet-rationele 
inzichten geldt hetzelfde. En om de boel nog eens extra interessant - en verwarrender - te 
maken, heb je zowel met letterlijke als met metaforische inzichten te maken wanneer je je open
stelt voor intuïtie. Soms is de informatie overduidelijk metaforisch. Als je je paard vraagt welke 
les hij voor je heeft en het daaropvolgende visioen laat zien datje zonder zadel met hem springt, 
over prikkeldraad zeilt en dwars door de woestijn racet, is de kans groter dat dit plaatje over de 
'weg' naar vrijheid gaat dan dat het een uitnodiging is om hem met de trailer naar het eerste het 
beste cactusreservaat te rijden, het zadel te laten voor wat het is en in volle kracht vooruit op een 
oud koeienhek af te knallen in de hoop dat hij wel over die roestige spijkers weet heen te sprin
gen. 

Maar soms moet je een schijnbaar symbolische boodschap letterlijk nemen. Toen mijn 
hengstveulen Spirit een tijdje een grote mond had, was het onmogelijk hem zonder vechten een 
halster om te doen. Hij pakte met zijn tanden de neusband beet en schudde die woest heen en 
weer, gaf nietsvermoedende verzorgers daarbij een zwiep met het halstertouw en dreigde ze met 
de rondzwaaiende gesp bewusteloos te slaan. Mijn vaste medewerkers probeerden elke truc die 
ze konden vinden, van therapeutische mondmassage en dreigingen tot doen alsof, tot uitschel
den en hier en daar een goedgemikte tik. Omdat we enerzijds naar steeds verdergaand geweld 
overhelden, en anderzijds naar steeds meer toegeeflijkheid, besloot ik intuïtief met de jonge 
hengst te gaan communiceren. Buiten zijn kraal staand, sloot ik mijn ogen, maakte contact met 
zijn 'hogere zelf' en vroeg om advies. Maar hoe ik de vraag ook formuleerde, steeds kwam weer 
hetzelfde multi-zintuiglijke beeld naar voren: als ik naar zijn mond keek dan liep de spanning 
op. Vervolgens spitste hij zijn oren. 

Het visioen leek iets over spreken en luisteren te zeggen, maar was helaas niet helemaal dui
delijk. Weigerde Spirit aan een oplossing te werken of was het hele idee van communiceren met 
dieren een dwaalspoor? Perplex liep ik naar hem toe met het halster en keek naar zijn donzige 
zwarte oren. 'Vertel me eens over je oren', zei ik hardop, waarop zijn aandacht mijn blik volg
de, weg van zijn nerveus bewegende lippen naar het topje van zijn hoofd. Zijn mond ontspande 
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zich en het halster ging probleemloos om. Dit visioen was niet een metafoor over spreken en 
luisteren maar een raad om de aandacht van zijn mond af te leiden door aandacht te hebben voor 
zijn oren! 

Hoe is een dergelijke uitwisseling mogelijk? Wetenschappers beginnen statistisch valide ex
perimenten op te zetten die aantonen dat intuïtie bestaat. Maar niemand begrijpt het 'mechanis
me', waarschijnlijk omdat intuïtie een kenmerk is van het bewustzijn zelf, dat ook al weigert 
zich volgens Newtons regels te gedragen. De meest bevredigende verklaringen die ik ben tegen
gekomen, zeggen dat het bewustzijn niet geïsoleerd in het lichaam bestaat. Het is geen toeval
lig evolutionair product van de hersenen. Het lijkt er meer op dat bewustzijn er eerst was en ma
nieren zocht om zich in vorm uit te drukken - om te zien, te voelen en zichzelf te kennen. In 
deze zin is het universum niet opportunistisch maar artistiek. Hoewel het klinkt als een eeuwen
oud religieus denkbeeld, is het feitelijk een heel praktische verklaring voor allerlei fenomenen 
die niet in het materialistische wereldbeeld passen. 

Als je te maken hebt met de niet-materiële aard van bewustzijn, is alles een metafoor: een 
bekend voorwerp dat naar een ander, minder concreet idee of proces verwijst vanwege een ze
kere betekenisvolle gelijkenis of analogie tussen die twee. Carl Jung sprak er zelfs vaak over dat 
mensen geholpen moesten worden een 'subtiel lichaam' te ontwikkelen, een lichaam van ener
gie, een metaforisch lichaam waar de ziel zetelt die zich in het midden tussen geest en materie 
bevindt, zoals een regenboog een brug slaat tussen hemel en aarde. 'De ziel is een andere wer
kelijkheid dan het lichaam', legt de Jungiaanse analist Marion Woodman uit in Dancing in the 
Flames: The War Goddess in the Transformation of Consciousness. 'De ziel is eeuwig. Zij hoort 
met eeuwige oren, ziet met eeuwige ogen, ruikt met een eeuwige neus, haar Aanwezigheid re
soneert met die andere dimensie. Zij kent geen taal anders dan die van het vergankelijke l i 
chaam. Daarom spreekt zij in beeldtaal, de enige manier waarop zij eeuwige waarheden kan 
doorgeven aan wezens die zowel eeuwig als vergankelijk zijn.' 

Wanneer hogere bewustzijnsniveaus verbinding zoeken met ons aardse brein, 'zie je het stof
felijke niet alleen met je natuurlijke ogen, maar wordt het ook waargenomen door je innerlijke 
oog. Waarneming vergt verbeeldingskracht en creativiteit en bedachtzaamheid. Als het stoffelij
ke waargenomen wordt, heeft de ziel zich er een beeld van gevormd. Het moment waarop de 
concrete realiteit als een innerlijke werkelijkheid, een verbeelding van de ziel wordt gezien, is 
een tijdloos moment waarop het wereldse het goddelijke ontmoet. Dit is het proces waarmee je 
ziel wordt opgebouwd.' 

Omdat deze dimensie buiten het fysieke lichaam bestaat, pikt zij informatie van andere, 
schijnbaar losstaande wezens op. Bewustzijn is intrinsiek en van nature paranormaal. 'Tijdens 
workshops', onthult Woodman, 'hebben we geleerd dat de waarnemer en waargenomene één 
zijn. Waar twee mensen als partners samenwerken, wordt wat er in het hart en het brein van de 
waarnemer om gaat opgepikt door het lichaam van de waargenomene. Hoe fijner afgesteld het 
lichaam wordt, des te subtieler dit proces is. We zijn ons steeds meer bewust geworden van de 



1 6 0 D E W E G V A N H E T P A A R D 

kracht van beeldspraak in het lichaam en tussen individuen, zonder dat er een woord gewisseld 
wordt. Het bewustzijnsniveau van een persoon die de concentratie van de hele groep vasthoudt, 
kan de ruimte helemaal veranderen. Kinderen', zo merkt ze op, 'zijn onbewust zeer gevoelig 
voor de verbinding met het lichaam. Een schitterende pop wordt terzijde geschoven voor een 
oud vod als de pop niet met liefde wordt gegeven. Het subtiele lichaam vangt de onbewuste in
tentie op van de persoon met wie het communiceert. Niet oorzakelijke en niet-rationele facto
ren hebben een werking in een veld van onderlinge verbondenheid.' 

Filosoof en onderzoeker op het gebied van bewustzijn Christian de Quincey heeft verschil
lende boeken geschreven over dit fenomeen. Hij stelt dat 'van de drie items in ons "welkomst
pakket" (lichaam, geest en relatie), onze beschaving er ten minste twee heel erg verkeerd heeft 
opgevat. We hebben zeer foutieve informatie gekregen over de aard van bewustzijn en de aard 
van relatie.' Allereerst, de context van bewustzijn is 'gedeeld, gemeenschappelijk ... Het is alsof 
we in een "time share"-programma zitten voor onze gedachten. We mogen ze voor onszelf hou
den als we willen, maar het bewustzijn dat onze gedachten huisvest - het bouwwerk - is niet 
exclusief van ons.' Het concept van relatie dat de 'verweerde eenling' heeft, is ook gebrekkig. 
'We geloven dat elke individu een soort "atoom" is, en wanneer twee individu-atomen tegen el
kaar aanbotsen, vormen ze een relatie.' 

In Radical Knowing: Understanding Consciousness through Relationship houdt De Quincey 
een sterk pleidooi voor het idee dat 'relatie eerst komt en onze individualiteit zich daarna uit 
onze relaties ontwikkelt - niet andersom.' De illusie van scheiding is het 'hokje' waaruit we 
moeten ontsnappen om de realiteit van bewustzijn te begrijpen. 

Relatie, zo zegt hij, vindt plaats door intersubjectiviteit. In onze cultuur geldt grote waarde
ring voor te ver doorontwikkelde objectiviteit, het vermogen een stapje achteruit te doen en te 
observeren zonder wat we observeren te beïnvloeden of erdoor geraakt te worden. Subjectiviteit 
wordt beschouwd als het voorrecht van de kunstenaar. We waarderen mensen die hun gevoelens, 
dromen en zienswijzen op beeldende manieren aan ons meedelen. Maar eigenlijk is wat wij 
waarderen in een mooi kunstwerk intersubjectiviteit, de mogelijkheid om een bezielde waarheid 
af te beelden die ook wij heel diep voelen, maar waar wijzelf nog niet de juiste poëzie, het geë
igende visuele symbool of de muziek voor gevonden hebben om haar uit te drukken. Kunste
naars worden in onze cultuur meer aanbeden dan mystici omdat we ons, hoe pragmatisch we 
ook menen te zijn, gekoesterd voelen door deze bezielde voorstellingen. We zijn bereid een 
goede prijs neer te leggen voor liedjes, films, foto's, boeken en schilderijen die datgene weer
spiegelen wat we zo ontzettend graag willen begrijpen over de diepere lagen van bewustzijn die 
ons allen met elkaar verbinden. 

Intersubjectiviteit zou niet alleen voor faam of financieel gewin moeten worden onderhou
den. Het is ons geboorterecht, de basis zelf voor relatie. Wanneer we een intuïtieve treffer van 
onze omgeving ontvangen, of van een ander wezen, of van een dieper stuk van onszelf, maken 
we contact met een intersubjectieve werkelijkheid waar woorden en rede de nieuwkomers zijn. 
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Als we een kort ogenblik uit het hokje van de losstaande identiteit stappen, wordt het duidelijk 
dat Tichamen in de natuur met elkaar spraken lang voor de ontwikkeling van grammaticale 
taal'. 

Om gewetensvolle rentmeesters te zijn van deze aarde, zo dringt De Quincey aan, moeten we 
leren ons vloeiend tussen persoonlijke en collectieve uitdrukkingen van bewustzijn te bewegen. 
We moeten gevoel, intuïtie en intersubjectiviteit ontwikkelen naast logica en objectiviteit. 'Onze 
enige hoop is de lichaamstaal weer op volle kracht te laten komen, onze spieren, pezen, bloed 
en botten weer in harmonie te laten zingen met het wilde koor van het land, de zee en de lucht 
- om de hartslag van natuurlijke verwantschap te voelen. We moeten de vitale kanalen tussen 
onze woorden - zelfs onze geschreven woorden - onze lichamen en het welbespraakte vlees van 
de wereld openzetten.' 

V E R W A N T E W I J S H E I D 
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D E P A A R D E N V O O R O U D E R S 

Soortgebonden wijsheid 
Collectief geheugen 

Voorouderlijke patronen die actuele gebeurtenissen beïnvloeden 

De eeuwige Spirit van het Paard ademt de herinneringen en ervaringen van alle paarden in. 
Door de levende leden van de kudde de wijsheid van de vroegere generaties te schenken, 

bewaakt hij de integriteit en de lotsbestemming van de soort. 

H E T G E S C H E N K 

Als je je inlaat met het collectieve geheugen van een andere soort, of van je eigen soort, krijg je 
toegang tot een weelde aan informatie die verder gaat dan persoonlijke ervaring. 

D E U I T D A G I N G 

Opwellingen van intense droefheid, boosheid en bezorgdheid zijn soms - verwarrende - tekens 
van voorouderlijke pijn. Het onderscheiden van jouw emoties, gedrag, geschiedenis en onopge
loste kwesties uit het verre verleden, werkt genezend. 
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D E R E I S 

Werkend, spelend en rondhangend met paarden heb ik allerlei soorten onderlinge wisselwerkin
gen gezien die onze veronderstellingen over het bewustzijn aan de kaak stellen. Het paarden-
brein schijnt buitengewoon efficiënt toegang te hebben tot vormen van voorouderlijk geheugen 
die niet zomaar als puur instinct te verklaren zijn. De 'wilde paarden' van het westen van de Ver
enigde Staten zijn de nakomelingen van de goed afgerichte rijdieren die uit Europa geïmpor
teerd waren en tijdens gevechten ontsnapt zijn, of gewoon wegliepen van de legerplaatsen. Geen 
enkele gedomesticeerde diersoort lijkt zo goed te gedijen zonder de mens. Toch kunnen mus
tangs die rechtstreeks uit het grasland zijn gehaald zelfs op volwassen leeftijd nog gemakkelij
ker aan de omgang met mensen wennen dan van jongs af met de hand gevoede zebra's. Dit lijkt 
erop te duiden dat paarden die generaties lang vrij hebben rondgelopen een verbinding in stand 
houden met de kennis en ervaring van hun voorouders die wel aan mensen gewend waren. 

Deze dieren leren van elkaar en beïnvloeden elkaar op afstand, vooral als ze verwant zijn aan 
elkaar. De eigenaar van de Arabierenstoeterij waar ik stage liep, kocht nog weieens een merrie 
terug die hij een tiental jaren eerder als onbeleerde jaarling had verkocht. De fokmerries riepen 
altijd weer naar hun lang verloren zuster wanneer ze aankwam en verwelkomden haar met veel 
meer enthousiasme dan een pensionpaard uit andere bloedlijnen. Ook reageerde zo'n merrie 
veel sneller op de trainingsmethoden die haar tantes, ooms, zussen en broers kenden, hoewel die 
helemaal nieuw waren voor haar. 

Mijn jonge dekhengst Spirit had veel van de unieke maniertjes van zijn vader Merlijn en mis
droeg zich wel eens net als hij. En dat terwijl de oudere hengst een achtergrond van mishande
ling had en het jongere paard met de fles gevoerd was en al op jonge leeftijd had geleerd men
sen te vertrouwen. Tegelijkertijd leidde het gemak waarmee Spirit zich als zuigeling liet behan
delen door mensen, tot een onverklaarbare verschuiving in zijn vaders houding. Opeens, uit het 
niets, begon Merlijn de aanraking van mensen op te zoeken. Iets wat met geen training of ge
wenning was gelukt in de vijfjaar dat hij in mijn bezit was. Vier jaar later hielp Merlijns jonge
re hengstveulen Indigo Moon me met het bedenken van een paar nieuwe paarden-danspassen in 
een speelse improvisatie waar we allebei onze inbreng in hadden (kaart 37). Ik kwam erachter 
dat ik diezelfde danspassen ogenblikkelijk met zijn oudere broer Spirit kon uitvoeren, terwijl de 
twee elkaar nog nooit hadden aangeraakt en meerdere weilanden van elkaar verwijderd leefden. 

Dergelijke ervaringen ondersteunen recente theorieën dat DNA herinneringen en gedrag niet 
noodzakelijkerwijs opslaat zoals de harde schijf van een computer dat doet; het werkt meer 
zoals een radio die informatie kan ontvangen van een veel groter netwerk. Tweehonderd jaar ge
leden zou iemand die over een draadloze laptop had verteld, opgepakt zijn voor hekserij. Van
daag nemen we deze technologische innovaties als vanzelfsprekend aan en dienen ze als krach
tige metaforen voor een uitgebreide definitie van bewustzijn. 

Larry Dossey, Gary E.R. Schwarz en Rupert Sheldrake behoren tot de groep wetenschappers 
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die argumenten aanvoeren voor de stelling dat gedachten en geheugen buiten het individuele l i 
chaam bestaan. Vanuit dit perspectief is het verstand niet vastgelegd in tijd en plaats; het wordt 
niet door de hersenen gegenereerd of door de neuropeptiden en neurotransmitters die het l i 
chaam aanmaakt. Het is eerder zo dat de hersenen als ontvangststation dienen voor het verstand, 
vergelijkbaar met de wijze waarop een televisietoestel golven omzet in beeld en geluid. In die 
zin kun je zeggen dat westerse wetenschappers die proberen het denken in de hersenen te loka
liseren, hetzelfde foutieve uitgangspunt hanteren als iemand die meent datje een televisie uit el
kaar moet halen om te kunnen zien hoe al die herhalingen van I Love Lucy gemaakt worden. 
Wanneer je je nieuwe digitale televisieset uit het raam mikt en toekijkt hoe deze in duizend stuk
jes uit elkaar knalt, zijn je favoriete programma's op de gebruikelijke uitzendtijd nog steeds in 
de ether ondanks het feit dat jij er met je normale zintuigen geen weet van hebt. Zo geldt dat 
ook voor het niet-plaatsgebonden denken. Gedachten, herinneringen en zienswijzen die je er nu 
op nahoudt, blijven bestaan, ook als de fysieke ontvanger het niet meer doet en in de aarde be
graven is. Sommige theorieën van niet-plaatsgebonden denken stellen tevens dat jouw denken, 
jouw geest, al op een of andere wijze bestond voordatje geboren werd. 

In The Living Energy Universe maakt Schwarz een vergelijking met de mobiele telefoon: 
'Vanuit satellieten stromen er telefoontjes van honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen van 
hier naar daar en overal, tot en met mijn bureau. Maar ik hoor er geen een. Mijn telefoon is daar
entegen zo afgesteld dat hij een bepaald patroon kan herkennen, afgaat en communicatie tot 
stand brengt. Hij dient als antenne, tuner en versterker.' 

Volgens Sheldrake stemmen levende wezens zich af op informatie die nuttig is voor hun 
eigen soort door morfogenetische of vormresonantie. Zijn theorie geeft een verklaring voor een 
raadsel waar wetenschappers al tientallen jaren wanhopig een oplossing voor zoeken, namelijk 
hoe de DNA-code de ontwikkeling van een organisme stuurt. Sheldrake stelt dat, aangezien de 
botten, de lever en de hersencellen van een individu allemaal precies hetzelfde DNA bevatten, 
het onzinnig is om te zoeken naar een soort almachtig intern ordeningsinstrument dat ervoor 
zorgt dat de verschillende cellen zich ontwikkelen tot specifieke organen en ledematen. Sheldra
ke maakt gewag van een collectieve, niet-stoffelijke macht die hij een 'morfogenetisch veld' 
noemt. Hij betoogt dat de ontwikkeling van een individu wordt gestuurd door dit veld. Het em
bryo in een drachtige merrie wordt een paard omdat de cellen van de foetus zijn afgestemd op 
de frequentie van het paard en resoneren met het veld dat de collectieve blauwdruk van die soort 
in zich draagt, precies zoals een snaar die in C gestemd is alleen mee zal trillen (resoneren) met 
een andere in C gestemde snaar door de onzichtbare geluidsgolven die tussen die twee snaren 
over en weer gaan. Biologische entiteiten zijn natuurlijk veel complexer; ze winnen zelf infor
matie in en kunnen in reactie op hun omgeving hun gedrag op ontelbare manieren aanpassen. 
Het gevolg is, specificeert Sheldrake, dat niet alleen de gedachten en ervaringen van de voorou
ders van invloed zijn op de bestaande leden van de soort, maar dat ook de gedachten en ervarin
gen van elke nieuwe generatie iets toevoegen en veranderen aan het morfogenetische veld. 
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Veel religieuze en filosofische doctrines dragen het idee van een kosmische geest in zich. 
Bijbelse beschrijvingen van het allesziend, alwetend zijn van God komen overeen met een col
lectief bewustzijn. Specifiekere beschrijvingen zijn bijvoorbeeld het uit het mahayana-boed-
dhisme afkomstige idee van de alayayanuinana een 'opslagplaats van bewustzijn' en de theoso
fische omschrijving van de akashakronieken, waarin elke stoffelijke of mentale gebeurtenis in 
de subtiele dimensies van ruimte en tijd zou zijn vastgelegd. 

Een verstand dat getraind is zichzelf te beperken tot een individueel lichaam, heeft de moge
lijkheid om ongelimiteerd uit deze gemeenschappelijke bronnen te putten. Daar komt Carl 
Jungs theorie over het 'collectieve onderbewustzijn1 vandaan, een collectieve geheugenbron die 
mensen ongewild blijft beïnvloeden, om de eenvoudige reden dat zij al die afwijkende ervarin
gen die buiten de standaard westerse aannames over de aard van gedachten, identiteit en geheu
gen vallen, afwijzen. Oosterse beschavingen daarentegen aanvaarden het idee dat bewustzijn 
zich voorbij tijd en plaats laat gelden. Het hindoeïstische en boeddhistische begrip karma staat 
voor een onzichtbare kracht die men met zijn acties opwekt waardoor die bepaalde ethische con
sequenties hebben, consequenties die niet alleen van invloed zijn op het huidige bestaan, maar 
ook op zijn karakter en lot in toekomstige incarnaties. Maar je hoeft niet van geloof te verande
ren om deze oude theorie nader te bestuderen. Sheldrake's morfogenetische velden bieden een 
alternatieve invulling en uitleg van dit fenomeen. Volgens de populaire interpretatie van het be
grip karma zouden mensen in de wereld van de vorm komen om misstappen uit een vorig be
staan te verwerken. Een ziel zou keer op keer naar de aarde terugkeren totdat zij haar karma ein
delijk heeft ingelost en bevrijd wordt van de kringloop van geboorte en dood. Je zou karma ech
ter ook kunnen interpreteren als een verzameling herinneringen, gewoonten en perspectieven (in 
het morfogenetische veld) die samen het fysieke en psychologische profiel vormen van iemand 
die voor de uitdaging staat het veld te veranderen. In dat model gaat het niet om de vraag of de 
ziel reïncarneert, naar de hemel gaat, de reis naar de andere wereld maakt of één wordt met de 
Geest van de Schepping. Het met succes verwerken van karma betekent dan dat bepaalde dis
functionele elementen van het menselijk morfogenetisch veld worden getransformeerd en is in 
die zin dus iets waar uiteindelijk toekomstige generaties van profiteren. 

Herinneringen aan vorige levens waar je via hypnose en in tijden van crisis toegang toe 
krijgt, zouden in dat geval niet noodzakelijkerwijze de bevestiging inhouden van het feit dat ie
mand daadwerkelijk in een bepaalde tijd geleefd heeft. Iemand die de vorm heeft aangenomen 
waarmee hij of zij een destructief gedragspatroon in het menselijk morfogenetische veld kan 
veranderen, kan dientengevolge gemakkelijk toegang krijgen tot de opgeslagen herinneringen 
van hen die daar in het verleden van te lijden hebben gehad. In die zin kun je stellen dat karmi-
sche krachten iemand in staat stellen om zich af te stemmen op zijn 'spirituele afkomst of voor
geslacht' en de herinneringen terughalen van hen voor wie hij onafgemaakte kwesties af komt 
handelen. 

Ik heb dikwijls mensen en paarden ontmoet wier bevreesde, droevige of agressieve gedrag 
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niet helemaal kan worden verklaard vanuit hun persoonlijke geschiedenis (zie kaart 27). Hypo
theses over niet-plaatsgebonden verstand, aangevuld met het gewaagde idee dat DNA als tuner 
kan fungeren bij het ontvangen van informatie, vormen een kader waarbinnen je dit 'onlogische' 
fenomeen in een nieuw licht kunt zien - en dat intrigerende vragen oproept. 

Als het morfogenetische veld van de mens de gevoelens en ervaringen van culturen en sa
menlevingen bevat die overwonnen werden, tot slavernij gedwongen en tegen hun wil in een an
dere cultuur op moesten gaan, wat gebeurt er dan met de herinneringen van hen wier manier van 
leven werd weggevaagd? Wat kan er van hun verboden verhalen en onderdrukte levensfilosofie 
worden? Zou het kunnen dat hun afstammelingen af en toe contact maken met verborgen stro
men van leed dat nooit erkend werd, waarover nooit afdoende gerouwd werd? 

Zouden mensen net zoals de mustangs die in het wild leven in de Nieuwe Wereld, toegang 
hebben tot de kennis en ervaring van hun voorouders uit de Oude Wereld? Zou het collectieve 
karakter van verstand en geheugen de fascinatie kunnen verklaren die mensen blijven hebben 
voor paarden, ook als ze nog nooit gereden hebben? En misschien nog wel belangrijker: wat ge
beurt er in de loop van de tijd als we deze diepere bewustzijnsniveaus weigeren te erkennen? 

In zijn uitgebreide geschiedenis van de Zwarte Zee gebruikt Neal Ascherson deze raadsel
achtige watermassa als symbool voor de vergiftigingsreactie die de psyche vertoont bij de con
frontatie met onopgelost leed en pijn van de voorouders. Oppervlakkig gezien is de Zwarte Zee 
altijd een plek geweest van bijna monstrueuze overvloed. De zalmen en steuren zwommen en 
masse de vijf rivieren op die erin uitmonden om kuit te gaan schieten, waardoor de kaviaar er 
zo overdadig voorhanden was dat het in het veertiende-eeuwse Byzantium als voedsel voor de 
armen werd beschouwd. Maar op een diepte van tussen de honderdvijftig en tweehonderd meter 
is de Zwarte Zee niet alleen dood, maar zit hij ook nog vol met gifstoffen. Dit kleine door land 
omsloten zoutwaterreservoir lijdt aan een te grote instroom. Terwijl er in de veel grotere Mid
dellandse Zee slechts drie rivieren uitkomen, vangt de Zwarte Zee het water van vijf rivieren op. 
De instroom van organische stoffen in de Zwarte Zee was té omvangrijk voor de hoeveelheid 
bacteriën in het zeewater die deze stoffen zouden moeten afbreken. De voorraad opgeloste zuur
stof die normaal gesproken in het zoute water zit, was in de loop van eeuwen uitgeput. Dus de 
bacteriën gingen over op een ander (anaëroob) biologisch proces, het aanmaken van een reststof 
in de vorm van waterstofsulfide, een van de dodelijkste gifstoffen in de natuur. Eén ademteug 
van dit onzichtbare gif kan een mens al doden. Wanneer het water door een bijzonder hevige 
storm of door olieboringen wordt 'omgewoeld', kunnen er plotseling dodelijke stromingen om
hoogkomen die alles wat ze op hun pad vinden doodmaken. 

De historische drang van de beschaving om ongeremd te veroveren en te plunderen en on
ophoudelijk andere culturen in te lijven, heeft in het collectieve onderbewuste zijn eigen dode
lijke versie van de Zwarte Zee gecreëerd. De afstammelingen van onderworpen samenlevingen 
dragen nog steeds de genetische herinneringen van hun voorouders met zich mee, volkeren die 
bruut uitgemoord werden of die genadeloos als slaven werden ingezet voor de bouw van de blin-
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kende steden, iets waar we nu geen seconde meer over nadenken. Dit kan wel eens de verkla
ring zijn voor het zinloze geweld overal op de wereld. Een simpel gebaar of gedragspatroon in 
vredestijd raakt aan emoties die verbonden zijn met oorlogservaringen van voorouders en dan 
knapt er ineens iets. Plotseling maken de nazi's vanuit een onbenoembare angst de joden tot het 
zwarte schaap (dat geofferd moet worden). In Joegoslavië breekt een oorlog uit die voor een 
ander niet te vatten of te peilen is en enkele tieners uit Colorado zaaien, gewapend met bommen 
en automatische wapens, dood en verderf op hun school. 

Zonder enige waarschuwing wordt het verleden getriggerd en herleef je de onopgeloste con
flicten en het onrecht van schimmen zonder gezicht die vochten voor een zaak die al lang gele
den in de obscuriteit van de geschiedenis ten onder is gegaan. Het kan zelfs zo zijn dat je geen 
idee hebt wie je voorouders waren en toch ineens ligt te creperen van hun pijn en opeens hun 
strijd aan het uitvechten bent. Louter rationele verklaringen voor dit soort uitbarstingen van ge
weld zijn kortzichtig en zijn ook niet bruikbaar als je tot een oplossing probeert te komen, omdat 
de meest algemeen geaccepteerde theorieën over het bewustzijn bij lange na niet de weidsheid 
en diepten van het menselijk bestaan kunnen bevatten. 

Wanneer ik cliënten deze theorieën voorleg, vindt er een dramatische verschuiving plaats. 
Als mensen eenmaal erkennen dat 'onredelijke' vlagen van angst, woede, intense treurigheid en 
bezorgdheid niet per se voortkomen uit de actuele situatie, of zelfs uit het huidige leven, wor
den ze bedachtzamer, minder fel, en zijn zij minder geneigd anderen te schande te maken of te 
beschuldigen - en ook minder geneigd toe te geven aan de onbewuste drang om nieuwe 'oorlo
gen' te beginnen. Trainers die met moeilijke paarden werken, brengen meer geduld op met die
ren die ze vroeger als gestoord zouden hebben afgedaan. Over hardnekkig maar onverklaarbaar 
trauma heen komen, vereist soms het inzicht dat voorouderlijke pijn en voorouderlijk gedrag in 
het spel zijn. 

Het mooie is dat ook nog vóórdat het verleden volledig verwerkt is, het collectieve bewust
zijn voor andere dingen kan worden gebruikt. In De Tao van Equus heb ik uitgebreid gesproken 
over mijn ervaringen met het collectieve paardenverstand, een verschijnsel dat ik afwisselend 
ook 'de paardenvoorouders' noemde, of 'de wijsheid die de vorm van het paard bepaalt'. Zon
der hier al te diep op in te gaan: ik ontdekte dat paarden bewuster en vloeiender in contact kun
nen komen met de cumulatieve kennis en het geheugen van hun eigen soort, en met de onbe
wuste gedachten, herinneringen en bedoelingen van de mensen die met ze werken. 

Ruiters en trainers die zich ontvankelijk opstellen voor de diepgaande invloed van het paar-
denperspectief kunnen die vaardigheden leren. Uit de brieven die ik ontving na de publicatie van 
mijn eerste boek, kon ik opmaken dat veel paardenmensen deze nuttige maar verwarrende in
zichten verbergen of zelfs actief onderdrukken omdat ze verwachten vervolgd te worden - of op 
zijn minst voor gek te worden versleten. Ik heb me jaren zo gevoeld, maar allengs leerde ik dit 
verschijnsel te vertrouwen, deels vanwege de theorieën die mijn rare belevenissen verklaarden. 

De collectieve herinneringen van paarden en mensen kruisen elkaar nog altijd op intieme, in-
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tens emotionele manieren, ondanks het feit dat de menselijke denkpatronen en leefwijze van te
genwoordig de mensen lijken af te scheiden van de ritmes van de natuur en de wezens die daar
in leven. Opnieuw de band aanhalen met de paardenvoorouders door meditatie, actief visualise
ren, sjamanistische praktijken, levendige afbeeldingen van paarden en de omgang met levende 
paarden, helpt ons dat deel van ons eigen collectieve geheugen nieuw leven in te blazen dat ooit 
in vrijheid over de vlakten reed, lang voordat ontelbare leden van beide soorten werden gevan
gen en tot slaven gemaakt werden. Aanvullend leren we met opmerkelijk gemak nieuwe manie
ren van samenzijn die een verruiming van de definitie van bewustzijn aanmoedigt. 

Auteur, leraar en intuïtief genezer Caroline Myss heeft een theorie dat het menselijk ras 
bezig is met de overgang van de 'homo sapiens' met zijn beperkte mogelijkheden, naar een 
krachtigere en meer verfijnde staat van zijn die zij 'homo noeticus' noemt (de mens met para
normale gaven, vert.). In de loop der jaren heb ik waargenomen dat paarden ook aan het evolu
eren zijn. Ze laten steeds verder gevorderde emotionele, energetische en spirituele kenmerken 
zien als ze de mogelijkheid krijgen zich te begeven buiten de traditionele rol van lastdier en 
voertuig voor het ego. Als we onze hoofden en harten openstellen voor deze gevoelige, krachti
ge wezens, verschuift er iets onbeschrijfelijks in ons innerlijk en de ware lotsbestemming van 
beide soorten transformeert voor onze ogen. 

Van bezit en slaaf veranderend in zielsverwant en gids, staat equus noeticus wenkend aan de 
rand van een nieuwe wildernis - het landschap van het bewustzijn zelf. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

27 Merlijns geest 
30 Intuïtie 
35 Bewaker van mysteries 
36 De tweelingen 

Wederzijdse transformatie 
Niet-rationele waarneming 
Grensgebiedpersoonlijkheid 
Vloeiend bewustzijn 
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B U I T E N J E L I C H A A M 

Transcendentie 
Dissociatie 

Overleven of bloeien 

Drie grijze paarden springen op weg naar de heuvels in de wolken. 
Kiezen zij een hoger perspectief of verbreken ze de band met de werkelijkheid? 

H E T G E S C H E N K 

Het vermogen om normaal bewustzijn te overtreffen geeft je de mogelijkheid om paradoxen te 
integreren en vernieuwende gemoedstoestanden te bereiken. 

D E U I T D A G I N G 

Soms is je distantiëren van sensatie en emotie meer overleven dan bloeien. Als je er een gewoon
te van maakt te 'zweven boven' ongemakkelijke situaties kan dat leiden tot ontkrachting. 
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D E R E I S 

Ieder mens dissocieert wel in zekere mate, zoals bijvoorbeeld wanneer je door de drukke stad 
rijdt en je je ineens op kantoor bevindt zonder datje weet hoe je daar terecht bent gekomen. Dis
sociatie is een krachtig overlevingsinstinct dat in extreme situaties zoals auto-ongelukken en l i 
chamelijke mishandeling in werking treedt op het moment dat het slachtoffer geen bewegings
vrijheid heeft. Wanneer je niet kunt vechten of wegrennen uit een uitermate gruwelijke situatie, 
trekt een deel van je bewustzijn zich uit je lichaam terug en zo zorgt het aan de ene kant voor 
het verdoven van sterke sensaties en aan de andere kant voor het vervormen van tijd, waarne
ming en herinnering. 

Peter A. Levine karakteriseert dissociatie als 'een gift aan ons uit de wildernis'. In zijn boek 
Waking the Tiger: Healing Trauma noemt hij het als een van de mogelijke reacties van reptie
len en zoogdieren op overweldigend gevaar. De meeste mensen zijn vertrouwd met vechten of 
vluchten. Over wat de wetenschappers de 'onbeweeglijkheidsreactie' of 'bevriezen' noemen, is 
minder bekend. 

De komiek Woody Allen heeft ooit opgemerkt dat hij niet bang was om dood te gaan. Hij 
wilde er alleen niet bij zijn wanneer het gebeurde. 'Met die ene "oneliner"', merkt Levine op, 
'geeft Allen spitsvondig een heel goede beschrijving van de rol die dissociatie speelt: die be
schermt je tegen de impact van uit de hand lopende prikkeling. Wanneer de levensbedreigende 
situatie voortduurt, beschermt dissociatie je tegen de pijn van de dood.' 

Prooidieren zoals paarden en impala's gaan deze andere bewustzijnstoestand in wanneer ze 
door roofdieren op de grond getrokken zijn. Om zijn lezers een idee te geven hoe die 'bevrie
zingsreactie' aanvoelt in dergelijke extreme situaties, legt Levine ze een citaat uit het dagboek 
van David Livingstone voor. De beroemde ontdekkingsreiziger, die tijdens een van zijn reizen 
door Afrika bijna werd opgegeten door een leeuw, kwam in een merkwaardige maar troostrijke 
droomtoestand terecht nadat het roofdier hem aan zijn schouder omlaag had getrokken en mw 
heen en weer had geschud. 'De schok zorgde voor een verdoving die je kunt vergelijken met wat 
een muis moet voelen wanneer hij net gepakt is door een kat', schreef Livingstone. 'Hij veroor
zaakte een dromerig gevoel waarin geen pijn of doodsangst meer te voelen was, hoewel [ik] me 
ten zeerste bewust [was] van wat er allemaal gebeurde ... Het schudden deed de angst teniet en 
daardoor was er geen ruimte voor een gevoel van afschuw toen ik omkeek naar het beest. Deze 
bijzondere toestand ontstaat waarschijnlijk bij alle dieren die door een vleeseter gedood worden; 
en in dat geval is het een genadige voorziening van onze welwillende schepper om de pijn van 
de dood te verminderen.' 

Slachtoffers van verkrachting of oorlog treden bij het ontstaan van het oorspronkelijke trau
ma letterlijk uit hun lichaam. Vanuit een hoek van de kamer, bij het plafond ziet het slachtoffer 
hoe hem of haar geweld wordt aangedaan; en hij of zij heeft medelijden met de hulpeloze per
soon daar beneden, of is onverschillig. Zij of hij kan nog lange tijd nadat de oorspronkelijke 
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dreiging voorbij is, onwillekeurig verstijven bij het geringste teken van problemen. Maar disso
ciatie is geen geschikte langetermijnstrategie om jezelf staande te houden. Wanneer je er een ge
woonte van maakt om je, zodra je je bedreigd voelt, mentaal af te sluiten, heb je geen contact 
meer met het innerlijke waarschuwingssysteem dat je laat weten dat je je uit de voeten moet 
maken. Je kunt er daardoor ook moeite mee hebben om effectief met gezinsproblemen om te 
gaan. Ófwel je deinst bij het minste beetje onenigheid terug voor een veelbelovende romanti
sche relatie, ófwel je laatje echtgeno(o)t(e) en later je kinderen over je heen lopen wanneer een 
meningsverschil tot hoog oplopende emoties leidt. 

Ouderwetse methoden om paarden te 'breken' buiten de versterkte bevriezingsreactie van het 
prooidier uit; hiermee creëren ze robotachtige rijdieren die de hele dag gezadeld en wel bij de 
opstapplaats aan een paal vast blijven staan. Als je een dergelijk, zogenaamd 'goed afgericht' 
paard ontmoet, zal hij een afstandelijke, lege blik in zijn ogen hebben, en amper blijk geven van 
enige persoonlijkheid. Bij natuurvolken wordt dan gezegd dat het paard zijn geest kwijt is ge
raakt. Het is mogelijk een dergelijk dier te revalideren door hem te helpen met oefeningen die 
zijn natuurlijke vecht-of-vlucht reactie herstellen en het vertrouwen te hervinden om zijn emo
ties voorzichtig te uiten (zie kaart 17). Als je hem opnieuw inrijdt, kun je dat maar beter met 
minder indringende methoden doen. Want als hij weer 'bij zijn positieven' komt, kan hij wei
eens wat baldadiger zijn dan je had verwacht, nu hij de opgekropte energie van zijn oorspron
kelijke trauma de vrije teugel geeft. (Levine bespreekt dit proces in zijn boek.) Het is ook on
waarschijnlijk dat het paard zich alles kan herinneren wat hij in zijn vroegere ontkrachte staat 
heeft geleerd. 

Niet elke dissociatie is echter gerelateerd aan trauma. In zijn meest milde vorm, vertelt Le
vine 'openbaart die zich als een soort versuftheid' die de gemiddelde kantoorwerker in staat stelt 
de hele dag aan een bureau te zitten terwijl zijn lichaam daar anders tegen zou protesteren. Men
sen zijn er eigenlijk van jongs af aan op ingesteld om zich tot op een bepaalde hoogte van hun 
emoties en gevoelens te distantiëren, en dat is op zich niet verkeerd als je maar leert dat te re
guleren. Marathonlopers hebben er baat bij om boven het onvermijdelijke ongemak 'te zweven'. 
Maar als het een gewoonte van je is geworden om te verstijven in of je los te maken van stress
volle situaties, zul je moeite hebben je dromen te volgen of in het bedrijfsleven te slagen. Werk
nemers die onder druk niet goed kunnen nadenken of zich geen raad weten met verhitte onder
linge discussies, worden niet gezien als managers in de dop. Ze worden bij promoties meestal 
overgeslagen, ongeacht hun toewijding en talenten. 

In bepaalde gevallen is mentale afsluiting een heel creatieve staat. De psychiater Aaron Kat-
cher, auteur van Between Pets and People: The Importance ofAnimal Companionship en weten
schappelijk onderzoeker van therapie met hulp van dieren, liet me kennismaken met het idee dat 
er in feite twee soorten dissociatie zijn: 'strijdige dissociatie', een op overleving gerichte gees
telijke instelling, en 'harmonieuze dissociatie', een vernieuwende, transcendente staat. 

Klinisch zien we dissociatie meestal als een verdediging van het ego die ervoor dient om ge-
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voel en sensatie binnen de perken te houden of juist buiten te sluiten teneinde het ego te bescher
men dat anders overweldigd zou worden. Patiënten in deze staat kunnen - heel typerend - hun 
emoties niet voelen en hun lichamelijke staat niet herkennen; in extreme gevallen zijn ze ook 
echt uit hun lichaam. Bij defensieve dissociatie is de patiënt invalide omdat de informatie over 
zijn fysieke staat het ego niet kan bereiken. Er zijn echter andere staten van bewustzijn die dis-
sociatief zijn, in de zin dat het ego tijdelijk van zijn gebruikelijke uitvoerende functie is onthe
ven, maar waarin actie eerder wordt aangemoedigd dan ontmoedigd. Je kunt spreken van disso
ciatie wanneer een atleet het gevoel heeft dat de tijd langzamer gaat als zij de gebeurtenis er
vaart en erin opgaat, en de dingen min of meer over zich heen laat komen. Maar die dissocia-
tieve staat verhoogt de coördinatie en de prestatie. 

Het voornaamste verschil tussen dissociatie als overlevingsstrategie en zijn creatievere te
genhanger zit hem in 'het beschermen van het ego door hem af te scheiden van intern of extern 
gevoel' enerzijds en 'het ego buiten spel zetten om gevoel en actie op een nieuwe manier te or
ganiseren' anderzijds. Bij disharmonische dissociatie heeft het verstand 'minder om mee te wer
ken en kan het de informatie die het nodig heeft om effectief te handelen niet bij elkaar krijgen'; 
hierdoor heeft het de neiging te bevriezen en meegaander te worden. Bij harmonische dissocia
tie, zo meldt Katcher, 'is het ego dat de verwerking voor zijn rekening neemt niet het gebruike
lijke wakende ego, maar wat ik graag het geladen ego noem in de zin dat de persoon in kwestie 
geladen (belast) is met een specifieke taak en bepaalde gebieden van de geest kan ontsluiten 
waartoe hij normaliter geen toegang heeft.' 

Beide hebben vervorming van tijd en werkelijkheid gemeen. 'Denkprocessen gaan van 
woorden naar beelden. De regels van de logica zijn even opgeschort: dualiteit is afwezig en het 
ego kan op verschillende plaatsen tegelijk zijn.' Een schrijver, kunstenaar of musicus die volko
men in beslag is genomen door een project kan uit zijn creatieve toestand gelokt worden door 
een rammelende maag. Verrast ziet hij met een blik op de klok dat er al zes uur verlopen zijn en 
dat de lunch erbij ingeschoten is. Hij zou kunnen zeggen dat hij verleid is door een muze die al 
die tijd het roer heeft overgenomen. Een ander klassiek symptoom van harmonische dissociatie 
is: iemands normale 'gevoel te willen wat er gebeurt, kan afwezig zijn'. Terwijl bij de bevrie
zingsreactie iemand zich aan de situatie ondergeschikt maakt en zijn wil verliest, geeft de har
monische staat zich over aan een hogere macht die in staat is paradoxen te integreren, gebruik
makend van zowel zintuiglijke als bovenzintuiglijke middelen. 

Veel mensen die met dieren communiceren, komen in een staat van harmonische dissociatie 
wanneer ze een niet-plaatsgebonden conversatie aangaan met huisdieren terwijl ze hun eigenaar 
aan de telefoon hebben. Maar ik heb ook gezien dat paarden een intuïtief werkende, letterlijk 
aanwezige healer behandelden alsof zij lucht was. Daaruit bleek dat zelfs deze begaafde persoon 
er niet helemaal bij was. Soms laten paarden mensen in diezelfde toestand belanden in de da
gelijkse omgang en hoewel de informatie en inspiratie die hieruit voortkomen ongelofelijk 
waardevol kunnen zijn, moetje niet vergeten datje er niet bent wanneer je je distantieert. Voor 
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je eigen veiligheid moet je kunnen vaststellen wanneer er een verandering plaatsvindt en moet 
je maatregelen kunnen nemen om je lichaam te beschermen terwijl je geest koers zet naar de 
wolken. Als je op zo'n moment aan het rijden bent, kun je misschien beter afstappen en gaan 
lopen. Als je juist met je kudde in de wei rondslentert, is het misschien beter om achter het hek 
te gaan staan en je reis in de schaduw van de dichtstbijzijnde boom voort te zetten. 

Om dissociatie in je voordeel te gebruiken moetje tot slot bereid zijn vast te stellen of je op 
een andere bewustzijnstoestand afstevent met de bedoeling iets stressvols en onprettigs te ver
mijden of om een creatieve, transcendente staat te bereiken die je in staat stelt betere inzichten 
op te doen en je leven te vernieuwen. Zowel harmonische als disharmonische dissociatie kent 
nuttige toepassingen. Maar als je constant met je hoofd in de wolken loopt, zul je even belang
rijke en bevredigende ervaringen op aarde mislopen. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

13 Waar gedachten tot de hemel reiken Aandacht 
36 De tweelingen Vloeiend bewustzijn 
37 De boodschapper Goddelijke sturing 
39 Transformatie Ware vrijheid 
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V R E U G D E V U U R 

Plotselinge omschakeling 
Opruimen en loslaten 

Brandstof voor transformatie 

Een steigerend vuurpaard trekt onze aandacht, 
zijn kracht onttrekt hij aan zijn vlammende kudde. 

H E T G E S C H E N K 

Of het nu het gevolg is van een keuze of van omstandigheden, er komt een enorme hoeveelheid 
energie beschikbaar om blokkades weg te branden en de blik te verruimen. 

D E U I T D A G I N G 

Het is geen sinecure om aanwezig te blijven tijdens intense uitbarstingen van kracht - van men
sen, paarden of de goden. Wees bereid om weerstand onder ogen te zien die olie op het vuur is. 
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Kim McElroy, zelf geboren in het meest recente vuurpaardenjaar (1966), was in eerste instantie 
verbaasd dat haar vuurpaarden mensen hetzij in vervoering brachten, hetzij verontrustten. Toch 
had ze het wel kunnen verwachten volgens de Chinese astrologen. Geboren worden onder het 
vuurpaardenteken wordt geacht spectaculair geluk dan wel regelrechte rampspoed uit te lokken. 
In Aziatische culturen waar ingetogenheid en (te grote) gedienstigheid in vrouwen worden ge
prezen, hebben de vrouwen van de vuurpaardencyclus van 1906 grote ontberingen geleden. 
Omdat ze als onbetamelijk avontuurlijk, gepassioneerd, koppig en zelfs gevaarlijk voor mannen 
werden beschouwd, zijn velen van hen het slachtoffer geworden van armoede en honger. Hoe
wel dit stigma in de tientallen jaren erop minder sterk werd, waren er nog steeds ouders die pro
beerden te voorkomen in 1966 kinderen te krijgen en tot op de dag van vandaag wordt het als 
een gewichtige uitspraak gezien als een vrouw zichzelf in een toevallig praatje als vuurpaard be
stempelt. 

Warmbloedige paarden lokken bevooroordeelde reacties uit bij ruiters die van wat rustigere 
paarden houden. Ik heb een aantal paardenmensen ontmoet die net zo venijnig kwaadspreken 
van de Arabier, een trots en geanimeerd woestijnras, als van landverraders, drugdealers en ter
roristen. Vuur in al zijn verschijningen zet mensen in vuur en vlam en jaagt ze angst aan omdat 
het het idee van menselijke superioriteit aan de kaak stelt. Zelfs de allerkleinste smeulende si
garettenpeuk dwingt bescheidenheid en bewustheid af. Als je even niet oplet, kun je je tuin in 
de fik steken, je halve woonwijk platbranden of een heel bos in de as leggen. 

Toen we onze paardenonderneming verhuisden naar Sonoita, Arizona, waren we helemaal 
opgetogen over de majestueuze populieren, platanen, mesquitebomen en eikenbomen langs de 
gestroomlijnde ravijnen en kloven en de uitgestrekte stukken grasland van de hoogvlakten. 
Maar wat een rustig paradijs was in de regentijd, was stresserende hel in de droge periodes. We
kenlang was de staf bezig met het maaien van hele gebieden grasland waarvan het gras zo droog 
was geworden dat het rood zag, bomen aan het begieten die al in de vroege zomer hun bladeren 
aan het verliezen waren en belangrijker nog: ze zaagden het merendeel van het dode hout weg 
dat zich in de loop der jaren van wildgroei had gevormd. 

Dit is natuurlijk de manier om zowel de letterlijke als de metaforische gevaren van vuur te 
beperken: hoe meer brandstof je hebt rondslingeren, des te intenser en onbeheersbaarder de 
vlammen oplaaien als het vuur eenmaal pakt. En reken er maar op dat het een keer zal ontbran
den, met opzet of toevallig, op enigerlei wijze: een kampeerder die niet oplet, een wraakzuchti
ge brandstichter, een ronddwalende bliksem die inslaat, een dronkemans barbecue in de achter
tuin. Ontkennen van de mogelijkheid die vuur in zich heeft om je leven - dramatisch en onom
keerbaar - te veranderen is niet de meest aangewezen strategie. Je kunt beter respectvol vriend
schap sluiten met zijn vermogen om je vooroordelen in een oogwenk onderuit te halen, om uit 
de weg te ruimen wat niet langer van nut is en om je een open uitzicht voor te schotelen. 
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Dit is bepaald geen kleinigheid voor mensen die op comfort gericht zijn. Als gevolg daarvan 
worden we vaak al schoppend en schreeuwend uit onze zelfgenoegzaamheid gesleept door een 
wanhopige situatie die de meedogenloze reputatie van vuur nog eens onderstreept. De dertien-
de-eeuwse soefidichter en mysticus Rumi realiseerde zich dat plotselinge transformatie voor het 
ego net zo vernietigend voelt als een torenhoge helse vuurzee van 'echte' rook en vlammen. Een 
groot deel van zijn leven - en kunst - was hij moed aan het verzamelen om dit onder ogen te 
zien: 'Wanhoop, laat me je altijd/ Weten te verwelkomen/ En de toorts in jouw handen drukken/ 
Om het huis af te laten branden.' 

In The Way of Passion: A Celebration of Rumi, merkt Andrew Harvey op dat we dikwijls 'de 
wanhoop smoren; we vertroetelen hem, laten hem in comateuze toestand sudderen ... De we
reld ontkent hardnekkig wat er daadwerkelijk gaande is omdat mensen gewoonweg te bang zijn 
voor de mate van wanhoop die ze zouden voelen als ze de realiteit onder ogen zouden zien.' 
Rumi spoort ons aan 'die wanhoop te volgen tot in zijn huis dat zich bevindt in Goddelijke ini
tiatie, Goddelijke transformatie'. Hij vraagt: 'Wanhoop, neem een fakkel en verbrand al onze 
ideeën, belemmeringen, fantasieën en banale oplossingen.' 

Gelukkig hoeven we geen blikseminslag af te wachten, We kunnen ook zelf onze innerlijke 
grote schoonmaak houden, zelf gecontroleerde vuurtjes stoken. Een aantal beschouwelijke tra
dities heeft exact hiervoor procedures ontwikkeld. 

Terwijl vrijblijvende praatjes over 'bewustzijns'-technieken ons vertellen dat transcendentie 
het doel is, leidt die aanpak dikwijls tot wat de psycholoog John Welwood 'spirituele omleiding' 
noemt, het gebruiken van religieuze of meditatieve oefeningen om juist die uitdagingen en mys
teries te ontwijken die we hier op aarde moeten aangaan en onderzoeken. Wie deze tradities 
nader bestudeert zal het ermee eens zijn dat de efficiëntste route naar de hemel niet rakelings 
langs de problemen van het lichamelijke bestaan loopt, noch erboven zweeft. Het efficiëntste 
pad schroeit er dwars doorheen. 

Reggie Ray, een professor boeddhistische studies aan de Naropa universiteit, beschouwt de 
nadruk op het onstoffelijke, de lichaamloosheid, als een 'moderne crisis', als misbruik van het 
pad naar verlichting. 'Totdat we bereid zijn een deel van de informatie en emoties die ons gebo
den worden (maar die we meestal negeren) te verwerken, blijft ons bewustzijn aan de ketting 
liggen en beperkt', zo betoogt hij in zijn artikel 'Touching Enlightenment' in het blad Tricycle 
van 2006. De 'ervaring van werken met je lichaam ontsluit herinneringen en beelden en emo
ties die brandstof worden. Die brandstof zorgt voor een vuur in ons, een vuur van alle levendi
ge en intense pijn die deze eertijds afgewezen ervaringsaspecten opleverden. Die pijn is een vuur 
dat de structuur van het ego steeds verder opbrandt - het is een innerlijk inferno ... Volgens de 
traditie is verlichting het punt waarop alle brandstof is opgebruikt. Het bewustzijn, dat niet lan
ger opgeknoopt is aan ontwijkingstactieken, is in zijn volle omvang bevrijd en losgelaten.' 

Het tegengestelde van het ontwijken van ervaring is bedrieglijk eenvoudig: volledig aanwe
zig blijven ongeacht wat er gebeurt. Met andere woorden: stel vast wat er gebeurt en wat je 
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voelt, nog voordatje besluit wat er wel of niet zou mogen voorvallen, wat jij of jouw paard wel 
of niet zou mogen voelen. Hierbij helpt het om je voor te stellen dat je naar de ervaring toe 
ademt, dat je het zuurstof en bewustzijn stuurt. 

Je bewust worden van een ervaring, precies zoals die zich aan je presenteert, is als het afstrij
ken van een lucifer en efficiënt een gat branden in wat anders een onbewuste blokkade zou wor
den. De warmte en het licht van dit kleinere, beter te verhapstukken vuur kan zelfs helpen om 
een licht te werpen op creatieve oplossingen. 

Het ego of de geconditioneerde persoonlijkheid kan door de bomen het bos niet meer zien. 
Erger nog, de aspecten van het leven die het voortdurend ontwijkt en ontkent hopen zich op als 
droge twijgjes en takken. Het valse zelf raakt in paniek als het tegen authentieke emoties en er
varingen oploopt, omdat het weet dat de huidige omstandigheden, van brandstof voorzien door 
het verleden, als een compressor het vuur flink zullen doen oplaaien. 

Toen men de boeddhistische meester Chogyam Rinpoche vroeg: 'Hoe kun je karma tot op 
de bodem aflossen?' zei hij: 'Wanneer er dingen in je leven opkomen, doorvoel ze dan in hun 
geheel en ten volle; houd je niet in. Je beleeft ze helemaal tot ze ten lange leste voltooid zijn.' 
Een ervaring helemaal doorvoelen wil niet zeggen dat je melodramatisch de emoties uitspeelt 
of ze op anderen afreageert om stoom af te blazen. Het betekent dat een ervaring je tot op het 
bot mag beroeren in plaats van dat je je ervan distantieert. Misschien laat het je rauw en kwets
baar achter, maar uiteindelijk versterkt het je vermogen om het leven ten volle en bij vol bewust
zijn te omhelzen, waardoor je al doende anderen inspireert. Dit gaat in gelijke mate voor zowel 
'positieve' als voor 'negatieve' gevoelens op. 

Het ego weet dat intens extatische ervaringen het vuur oncontroleerbaar kunnen maken, dus 
het doet er alles aan om de dingen prettig, veilig en op hetzelfde niveau te houden. 'Wanneer we 
gelukzalig en blij zijn, laten we ons tot een bepaald punt meevoeren en trekken ons dan terug', 
merkt Ray op, 'omdat we bang zijn: misschien wordt het ons te veel, hebben we het gevoel dat 
we onszelf verliezen, of hebben we geen grip op de gebeurtenissen. Want ware gelukzaligheid 
en blijdschap zijn misschien nog wel meer dan pijn dat is, de ontkenning van het menselijk ego.' 

'Steek die wierook aan!' adviseert Rumi. 'Je moet branden om geurig te zijn, om het hele 
huis lekker te laten ruiken moet je tot op de grond toe afbranden.' Het ego tot op de grond toe 
afbranden is soms doodeng en vaak een extatisch vreugdevuur; het is een thema van alle cultu
ren. In de bijbel wemelt het van de beeldspraak waarin naar de reinigende en scheppende eigen
schappen van vuur wordt verwezen, net als in de Griekse mythen en in de verslagen van mid
deleeuwse alchemisten die geobsedeerd waren door de missie om het lood van de aardse erva
ring te veranderen in het goud van de ziel. 

Verschillende filosofische tradities zijn het er tevens over eens dat de lekkerst geurende 'wie
rook' het resultaat is van doorvoeld plezier en doorvoelde pijn. Ik heb het hier niet over sado
masochisme, dat probeert deze vuren vagelijk te benaderen en - het belangrijkste - die vaak 
door middel van fantasie onder controle probeert te houden. Noch verwijs ik hier naar de 'drama 
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queens' en adrenaline junkies die verslaafd zijn aan het fabriceren van intense ervaringen. De
zelfde persoon die een paard voor de gein de sporen in de flanken drijft om hem te laten bok
ken, of die vurige romantische relaties aangaat, kan emotioneel dichtklappen - of letterlijk gil
lend de andere kant op rennen - wanneer een geliefde ziek wordt of seksuele aantrekkingskracht 
werkelijke intimiteit mogelijk maakt. Het leven ten volle uit leven, het volledig doorvoelen, 
brengt genoeg opwinding, genoeg vuur met zich mee om te inspireren, te vermaken en te ver
lichten. 

Het vuurpaardenarchetype zelf geeft al aanwijzingen voor een evenwichtiger benadering van 
de vluchtigheid van het leven. Deze niet-roofzuchtige, nomadische, op relatie gerichte schepsels 
proberen hun omgeving niet naar hun hoef te zetten, noch gaan zij het gevecht aan met het lot; 
zij ervaren elk moment openhartig en authentiek - en gaan vervolgens weer over tot grazen. Vol
gens deze definitie is elk paard op zijn tijd een vuurpaard, in lichterlaaie door momenten van 
angst, macht, pijn, opwinding, verlies, speelsheid en pure blijdschap heen vlammend. 

Misschien nog belangrijker om op te merken, is dat paarden een groot deel van de dag in 
diepe vrede loom rondslenteren; die gelukzalige staat van puur Zijn dat natuurlijk opwelt wan
neer er niks meer over is om te verbranden. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

2 Geloven Authenticiteit 
13 Waar gedachten tot de hemel reiken Geestelijke verzameling 
14 Het oog van de storm Emotionele verzameling 
19 Weer gaan grazen Emotionele behendigheid 
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C H E I R O N 

Multidisciplinair genie 
Holistische geneeswijzen 

De gewonde genezer 

Een centaur steigert met kracht en focus en richt zijn pijl op de hemel. 

H E T G E S C H E N K 

De organische synergie van instinct, intuïtie en rede brengt ware virtuositeit naar boven. 

D E U I T D A G I N G 

Een diepere integratie van lichaam, verstand en geest kan soms ontstaan als gevolg van een ziek
te of ongeval. Herstel vergt het aanspreken van de wijsheid achter de verwonding. 
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D E R E I S 

In de Griekse mythologie staat Cheiron bekend als meestér-musicus, wijze fdosoof, invloedrijk 
orakel, gerespecteerd astronoom en een vernieuwende leraar met een schat aan kennis op veler
lei gebieden. Ergens tussendoor vond hij ook nog de geneeskunst uit. 

Je zou kunnen zeggen dat Cheiron de ultieme renaissanceman was - afgezien van het feit dat 
hij half paard was. In een tijd waarin de Grieken experimenteerden met een gloednieuw con
cept, 'rede' genaamd, compenseerde hun mythische verbeelding de beperkingen van de logica 
door dit verhaal van een meelevende, vernieuwende en welgemanierde centaur te vertellen. 
Cheirons onconventionele mix van menselijkheid en natuur in een lichtvoetig, vierbenig l i 
chaam, symboliseerde ware genialiteit. Niettemin raakte zijn legende in de vergetelheid toen de 
beschaving zich meer en meer interesseerde voor technologie, materialisme en het abstracte 
denken. Pas aan het einde van de twintigste eeuw herleefde de legende als gevolg van de grote 
belangstelling voor geneeswijzen die de band tussen lichaam en geest erkenden. 

Volgens de filosoof Christian de Quincey leunt de moderne wereld te sterk op de rede, wat 
eigenlijk een 'vervorming van de rede' is, een die ons van onze mogelijke genialiteit berooft. In 
zijn boeken Radical Nature: Rediscovering the Soul of Matter en Radical Knowing: Under-
standing Consciousness through Relationship, maakt hij een onderscheid tussen 'geaarde' of 
'belichaamde' rede en het soort van onthecht, mechanistisch denken dat in onze samenleving de 
boventoon is gaan voeren. Hij noemt daarbij Socrates, Plato en Immanuel Kant als grote den
kers die dat verschil werkelijk begrepen. 

'De heldere, belichaamde rede weet dat de grenzen van het denken niet de grenzen van ken
nis zijn - en allerminst de grenzen van de realiteit', schrijft De Quincey in Radical Knowing. 
'Het dilemma is dat we aan de ene kant het contact hebben verloren met de diepgelegen rede
lijke fundering van gevoelens van het lichaam en van het netwerk van gevoelens in de natuur. 
Aan de andere kant hebben we de gave van het denken nog niet ten volle benut... Ons probleem 
is dan ook niet zozeer dat het contact met de rede goed of slecht is, maar dat dat met de rede 
van de juiste soort niet goed genoeg is: helder redeneren geworteld in de gewaarwordingen van 
het lichaam en open voor de transcendente flitsen van wijsheid.' 

Het beeld van de centaur wees al meer dan tweeduizend jaar naar deze synthese, hoewel 
sommige van die antieke half-mens/half-paardfiguren overduidelijk geen zelfbeheersing had
den. Het was een lawaaiig, dronken clubje totdat Cheiron erbij kwam en het potentieel van dit 
archetype tot wasdom bracht. Minstens zo belangrijk is dat de dynamische mythe van Cheiron 
de mogelijkheid bood voor genezing waarbij problemen geschenken en trauma's bronnen van 
kracht worden. 

Een paar van de beroemdste helden van het oude Griekenland, onder wie Jason en Achilles, 
waren in de leer bij de centaur, die hen niet alleen hielp hun lichaam sterker te maken en hun 
geest te scherpen, maar ze ook onderwees in de bezielende kunst van het ontdekken van hun 
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lotsbestemming. Maar Cheirons eigen voorkeurspad veranderde drastisch door een schijnbaar 
onzinnig ongeluk: bij het oefenen in boogschieten schoot een van zijn onvolprezen leerlingen 
Cheiron per ongeluk een gifpijl in de knie. Razend en hinkend van de pijn trok Cheiron zich 
temg in een ondergrondse grot om daar te herstellen van een verwonding die voor de gemiddel
de sterveling fataal zou zijn geweest. Hij probeerde allerlei geneesmiddelen uit en stond daar
mee aan de wieg van de geneeskunst, waarna hij zijn vaardigheden onderwees aan Aesclepius, 
de Griekse god van de geneeskunde. 

Dit onbekende verhaal werd in 1977 nieuw leven ingeblazen toen de astronoom Charles T. 
Kowal een klein maar ongewoon helder hemellichaam ontdekte tussen Saturnus en Uranus, dat 
hij naar de legendarische centaur vernoemde. Omdat hij de kenmerken van een komeet vertoon
de - terwijl hij qua afmetingen ruim vijfduizend maal groter is dan een normale komeet - werd 
Cheiron een van de zeldzame hemellichamen in ons zonnestelsel die worden ingedeeld bij de 
kometen én bij de kleine planeten. 

Zijn baan bleek ook groter en excentrieker te zijn dan oorspronkelijk werd gedacht, want die 
kruiste zowel de baan van Saturnus als die van Uranus. Daarop brachten astrologen de mythe 
over de centaur in verband met de ongebruikelijke eigenschappen van de planeet en schetsten 
zo een symbolisch beeld van de invloed die Cheiron zou hebben op het leven op aarde. De plaats 
van Cheiron in iemands geboortehoroscoop zou naar verluidt zijn diepste wond aangeven, en -
paradoxaal genoeg - zijn grootste talent. 

Cheiron luidt middels een reeks veelzeggende toevalligheden en synchrone gebeurtenissen 
het tijdperk van de gewonde genezer in. Hij is als centaur het symbool van het multidisciplinai
re genie dat ontstaat uit de hereniging van lichaam en geest, instinct, intuïtie en ratio. In zijn ho
listische benadering van het onderwijs en de geneeskunde worden de fysieke, emotionele, men
tale, spirituele en relationele aspecten van de mensen in hun levens geïntegreerd. De gecombi
neerde menselijke én dierlijke eigenschappen van dit symbool, de dubbele status als komeet én 
kleine planeet, de ongebruikelijke baan die hij beschrijft, onderstrepen allemaal dat dit archety
pe functioneert als brug tussen diverse bewustzijnstoestanden. Volgens de website StarIQ.com 
'proberen mensen onder invloed van de "planeet" Cheiron vaak nieuwe ideeën uit te werken 
binnen bestaande vormen'. 

Het tijdstip van de ontdekking van Cheiron, dat samenvalt met de opkomst van de alternatie
ve geneeskunde aan het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw, sprak tot de verbeel
ding van onderzoekers op het terrein van de relatie tussen lichaam en geest en van lichaamsge
richte psychotherapeuten, van wie een aantal de centaur ook in de armen sloot als een soort pa
troonheilige. 

Aan het Chiron Centre for Body Psychotherapy in Londen leren therapeuten dan ook voe
ling te houden met hun verwondingen en kwetsbaarheden omdat zij zo 'de basis leggen voor 
hun inzicht, en ontdekken dat ze zowel de pijn als het potentieel van degenen met wie ze wer
ken moeten onderzoeken'. In zijn online brochure stelt deze organisatie dat 'het archetype van 

http://StarIQ.com
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de "gewonde genezer" ook implicaties heeft voor de machtsverhoudingen binnen de therapie, 
en het stereotype beeld van de haast alwetende en almachtige therapeut en de domme cliënt 
complementeert. De rollen van wijze raadsman en goede ouder zijn positief; helaas worden die 
vaak overschaduwd door manipulatie, uitbuiting en misbruik. De therapeut als 'gewonde gene
zer' blijft voeling houden met (zijn of haar) eigen pijn en wordt zo minder gemakkelijk verleid 
tot opgeblazen gedrag of het toegeven aan de overtuiging van de cliënt dat de therapeut "duide
lijk zou moeten zijn", "zijn zaakjes voor elkaar zou moeten hebben" of "zelf geen verdriet of 
conflicten meer zou mogen kennen".' 

Het archetype van Cheiron behoedt je voor de verleiding om 'anderen eventjes te repareren' 
en onderwijl je eigen onopgeloste uitdagingen en trauma's te negeren. Zijn reis suggereert ook 
dat ongelukken en ziekten niet in de eerste plaats een teken van zwakheid zijn, of een 'straf van 
de Goden', maar kansen bieden voor groei en vernieuwing. Moshe Feldenkrais, wiens werk zo 
diepgaand van invloed was op de vernieuwende trainingsmethoden van Linda Tellington-Jones, 
was ook een belichaming van het Cheiron-archetype omdat ook hij zijn inzichten ontleende aan 
een geblesseerde knie. Hij was door een voetbalblessure aan zijn kniegewricht praktisch invali
de maar hij weigerde een hopeloze diagnose te accepteren. Hij trok zich, net als de centaur, 
terug en doorliep een periode van intense isolatie en zelfontdekking, waarbij hij op een of an
dere manier geloofde dat hij, als hij de ontdekkingsdrang van een pasgeborene wist terug te krij
gen, weer zou kunnen leren lopen. Hij verkende allerlei manieren van bewegen, genas zijn knie 
en ontdekte een manier om ook anderen te leren hun gevoelsmatige leervermogen te ontwikke
len. Tegenwoordig worden zijn programma's 'Functionele Integratie' en 'Bewustwording door 
Beweging' wereldwijd aangeboden. 

De lichaamsgerichte psychotherapeut Don Hanlon Johnson ontdekte dat mensen die onder
richt geven in de technieken van Feldenkrais en andere onconventionele personen, geneigd zijn 
de nadruk te leggen op de methode maar ondertussen verzuimen de achterliggende betekenis toe 
te lichten. 'Therapeuten worden aangemoedigd om de "aanpak" die de oprichter heeft ontwik
keld te imiteren, en niet verder in te gaan op de radicale ommekeer die hij of zij heeft onder
gaan', onderstreept hij in zijn boek Body: Recovering Our Sensual Wisdom. 

Het zelfde gaat op voor de vele mensen die zich aangetrokken voelen tot vernieuwende tech
nieken op het gebied van paardentraining of -therapie. Vroeger of later echter spannen de paar
den samen om ons zelf naar een dieper niveau te brengen. Soms kom je dat ene paard op de hon
derd tegen dat gewoonweg weigert om een bepaalde methode 'toe te passen' die als 'de enige 
echt juiste weg' wordt gepromoot. Een andere keer raakt een veelbelovende atleet gewond. Wan
neer we alle deskundigen zijn afgegaan en steeds opnieuw een hopeloze diagnose hebben aan
gehoord, kan de verleiding deze uitdaging op vier benen te verkopen of met pensioen te laten 
gaan gigantisch zijn. Maar soms ontdek je datje, als je je conventionele ambities opgeeft en dit 
paard volgt weg van het gebaande pad, en als je veel experimenteert en vaak je ziel blootlegt, 
iets nieuws hebt geleerd datje anderen weer op jouw beurt kunt leren. 
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Het archetype van de 'gewonde genezer' leeft ook onder de paarden. In hun arrogantie, ver
momd als 'verzorging', zien mensen hun paarden gewoonlijk als kinderen of slachtoffers die be
schutting nodig hebben, en moeten worden gevormd, vertroeteld of gerustgesteld. Als je de 
kracht van de Cheiron-achtige intelligentie van die dieren wilt ervaren, komt het erop aan datje 
ze ziet als welbewuste wezens met een geheel eigen lotsbestemming, met het vermogen voor 
zichzelf te zorgen en met een opmerkelijk talent om voor ons te zorgen. 

Een van mijn favoriete uitspraken wordt toegeschreven aan een 'anonieme Aboriginal 
vrouw' die overduidelijk veel te leren had aan de missionarissen en maatschappelijk werkers die 
gestuurd waren om haar te redden van het leven in de Australische binnenlanden. 'Als je me 
komt helpen, verspil je je tijd', zo zei ze tegen hen, 'maar als je hier komt omdat jouw bevrij
ding aan de mijne gekoppeld is, kunnen we samen aan het werk.' Mijn paardencollega's bren
gen constant dergelijke boodschappen over. 

In mijn werk op het gebied van psychotherapie met hulp van paarden en ervaringsgericht 
leren, heb ik dieren die werden afgeschreven omdat ze te oud, te kreupel of te zeer emotioneel 
beschadigd zouden zijn, tot leven zien komen toen ze de kans kregen mensen te helpen om fy
sieke, emotionele en spirituele uitdagingen aan te nemen. Veel cliënten hebben eerst medelijden 
met zulke paarden. Wanneer ze met een vroeger mishandeld kuddelid werken, willen ze hem be
schermen, masseren en hem excuses aanbieden namens de hele mensheid. En al die tijd negeert 
hij hun inspanningen, totdat ze de wijze leraar in hem herkennen die hij geworden is door de be
proeving. 

Als we het geschenk achter hun wonden herkennen en koesteren, laten paarden zich kennen 
als sterk, capabel en heel - en dat transformeert ons, of we dat nu willen of niet. Tenslotte her
innert Cheiron ons eraan dat de paard-mensrelatie een ontzagwekkende bron van genezing is, 
ouder dan de centaur zelf. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

29 Wijsheid van het zwarte paard 
35 Bewaker van mysteries 
36 De tweelingen 
37 De boodschapper 

Kennis die logica trotseert 
Inwijding 
Vloeiend bewustzijn 
Goddelijke sturing, genezing en bescherming 
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B E W A K E R V A N M Y S T E R I E S 

Inwijding 
Intelligentie in de natuur 

Grensgebiedpersoonlijkheid 

Een duif en een dolfijn springen uit de handen van de godin met het merriehoofd, 
een zo oude en mysterieuze figuur dat ze bijna vergeten is door de geschiedenis. 

H E T G E S C H E N K 

Demeter ontmoet je in de grot van de inwijding; haar verschijning houdt de belofte van vrede, 
profetieën en verruimd bewustzijn in, naast een diepere, meer bezielde relatie met de natuur. 

D E U I T D A G I N G 

Je zult trauma's uit het verleden onder ogen moeten zien om de kracht die jou afgenomen is, op 
te eisen. 
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D E R E I S 

Lang nadat de mythische wereld haar geloofwaardigheid en belang in onze cultuur verloren had, 
bleef de centaur een herkenbaar figuur. Dit beeld kon immers worden geïnterpreteerd als het 
menselijk verstand dat een paardenlichaam overheerst. De godin met het hoofd van een merrie 
bedreigt daarentegen het hele idee van de superioriteit van het menselijk ras. Want alleen al om 
je voor te kunnen stellen dat een dergelijk wezen zou kunnen bestaan, zul je moeten toegeven 
dat de natuur een eigen intelligentie heeft, onuitgesproken misschien, maar vol gratie, vrucht
baar en zelfs in staat de creatieve kracht van onze 'handige' duimen te sturen zodat ze paarden-
wijsheid in de mensenwereld kan activeren. Het is dan ook niet verrassend dat ze zo goed als 
verbannen werd toen de beschaving zich in een richting ontwikkelde van onderwerping en uit
buiting van de aarde en al haar schepsels, inclusief de vrouw. 

Dit lang verwaardloosde archetype doemt op uit de mist om ons te manen om de niet-verba-
le, niet-roofzuchtige paardenwijsheid met zijn verhoogde zintuiglijke en bovenzintuiglijke ge
voeligheid te verkennen. Volledig herrezen zou zij goed de patroonheilige van de hoogsensitie-
ve mensen kunnen worden die zich bedrogen voelen door onze agressieve, mechanische cultuur. 
In feite behandelt de mythe van de godin met het merriehoofd zelf ook de thema's van verkrach
ting, furieuze woede, isolatie, vergeving, zuivering en heilige geboorte. Haar verhaal is een 
voorbeeld voor trauma-slachtoffers en voor iedereen die zich machteloos voelt bij het zien van 
de onnadenkende verkrachting van Moeder Aarde door onze beschaving. 

In de meeste verzamelingen klassieke mythen wordt de Griekse godin van de aarde Deme
ter wel genoemd, maar haar alter ego met het paardenhoofd kom je er maar zelden in tegen. Zij 
was het bekendst als moeder van Persephone (Kore), de onschuldige schoonheid die ontvoerd 
werd door Hades, heerser van de onderwereld. Buiten zichzelf en radeloos van wanhoop smeek
te Demeter de goden om haar dochter terug te halen. Maar niemand op de top van de Olympus 
voelde zich geroepen om de diepbedroefde godin te helpen; todat de planten op aarde ten ge
volge van haar verdriet doodgingen en mensen en dieren dreigden om te komen van de honger. 
Uit bezorgdheid dat er straks niemand meer over zou zijn om offers te brengen aan de goden, 
kwam Zeus ten slotte tussenbeide. Het compromis luidde dat Persephone haar moeder elke lente 
mocht bezoeken, wat gevierd werd met een overdaad aan bloemen, fruit en granen. Maar elk na
jaar keert Persephone terug naar Hades en verliezen de bomen hun bladeren omdat Demeter 
haar vertrek betreurt. 

Deze mythe die nog steeds over de hele wereld aan kinderen wordt verteld om het bestaan 
van de seizoenen te verklaren, heeft nog diepere symbolische implicaties. De oude Elysische 
Mysteriën draaiden allemaal om de Demeter-Kore-mythe, net als talloze moderne discussies 
over archetypes die gaan over dood, inwijding en vernieuwing. Toch is er nog een verhaal dat 
erom vraagt verteld te worden. De eigenaardige details van Demeters eigen verkrachting en haar 
reis terug naar heelheid zijn nog vager en verontrustender. De godin had zelf een opdringerige 
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vrijer. De zeegod Poseidon zat haar namelijk achterna. Hij probeerde eerst naar haar hand te din
gen door het mooiste dier op aarde te scheppen. Na een aantal pogingen, met als resultaten wel
licht de giraffe, het nijlpaard en de zebra, ontstond het paard. Het voortreffelijke schepsel bleek 
achteraf heel nuttig te zijn voor Poseidon, die later het paardenras schiep en (dankzij een flirt 
met Medusa) de vader werd van Pegasus. Maar Demeter bleef Poseidon afwijzen. 

Toch kwam de waterige god met zijn blauwe haren terug voor meer toen Demeter naar de 
bergachtige streek van Arcadië afreisde in haar zoektocht naar haar dochter Persephone. Hij zag 
dat de treurende godin verzwakt was, en bood aan haar te 'troosten' met zijn goddelijke exper
tise in bed. Het moge geen verrassing heten dat hij opnieuw smalend werd afgewezen. Omdat 
ze het zat was steeds met hem hierover te moeten twisten, veranderde zij zichzelf in een merrie 
en verstopte zich tussen de paarden die daar rondzwierven. Maar Poseidon nam geen genoegen 
met een 'nee'. Hij liet zich niet van de wijs brengen of om de tuin leiden en veranderde zich in 
een hengst om haar alsnog te dekken. 

Te zeggen dat Demeter zich bedrogen voelde doet geen recht aan haar gevoelens. Ze was ten 
diepste gekwetst en zo razend dat de Grieken haar de bijnaam 'Furie' gaven toen ze zichzelf in 
een grot in Phigalia opsloot. Zwanger en rouwend om haar dochter werkte ze zich in deze zelf 
opgelegde eenzaamheid door haar haatgevoelens heen terwijl ze zich zuiverde door te baden in 
de rivier Ladon, net op tijd om een tweeling te baren: Arion, een heroïsch paard dat kon spre
ken en een dochter die een machtige priesteres werd van mysteriën die niet onder woorden te 
brengen waren. Hoewel ze soms Despina ('dame') werd genoemd, onthulde Demeters mysteri
euze tweede dochter haar echte naam alleen aan ingewijden. 

De Griekse reiziger en geograaf Pausaneas beschrijft - als een van de weinigen - de hippo-
morfe ('paardachtige') Demeter en de krachtige mythe achter die figuur. Zijn Beschrijving van 
Griekenland (circa 143-175 na Chr.) is een lang uitgesponnen werk dat de klassieke beschavin
gen onderzoekt door ze te ervaren. Hij meldt dat de bewoners van Phigalia zo bewogen waren 
door het verhaal van Demeter dat zij de godin herdachten op de plaats waar haar heftige inner
lijke reis volgens de legenden zou hebben plaatsgevonden. 'Deze grot was heilig voor Demeter 
en ze droegen een beeld van hout aan haar op ... het zat op een rots en was in alles een vrouw 
behalve haar hoofd. Ze had het hoofd en de manen van een paard en uit haar hoofd kwamen 
beelden van slangen en andere dieren ... op haar ene hand lag een dolfijn; op de andere zat een 
duif.' 

Mythen uit andere bronnen laten zien dat Demeter haar hippomorfe vermogens langzamer
hand steeds verder ontwikkelde. Soms, als ze goed geluimd was, verscheen ze als een witte mer
rie, gelijkend op de Keltische godin Epona, die voor transformatie en vruchtbaarheid staat. Maar 
Demeter had een schaduwkant die Epona nooit liet zien. Wanneer de Griekse godin boos werd 
vanwege de arrogantie van goden en stervelingen, veranderde ze in de wraakzuchtige Melanip-
pe ('zwarte merrie'), die er niet voor terugdeinsde om tegen een ongevoelige, patriarchale we
reld in te gaan waar afgewezen verleiding dikwijls met geweld werd beantwoord. 
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Het is interessant om te zien dat Demeters eigen traumatische confrontatie met Poseidon de 
donkere kant benadrukt van de rol die het paard in onze beschaving ging spelen. Dat dit graci
euze, niet-roofdierachtige schepsel kon worden gebruikt voor verovering, overheersing en ver
krachting van individuen en van de aarde, is een verhaal dat ouder is dan de geschiedenis. Het
zelfde gaat op voor de veranderlijke kracht van de zeegod zelf: passie kan zowel mooie dingen 
als verwoesting tot gevolg hebben, vooral als de betrokkenen het gevoel hebben dat hun wen
sen terecht vervuld worden - zonder acht te slaan op de prijs daarvan voor anderen. 

Het tot de verbeelding sprekende beeld van Demeter met een merriehoofd die een dolfijn en 
een duif vasthoudt, geeft troost, hoop en wijst een beetje in de richting die je kunt inslaan om 
over de pijn heen te komen. De dolfijn, een intelligent en empathisch dier, staat erom bekend 
mensen in nood en drenkelingen te helpen door ze weer veilig naar de wal te brengen. Dolfij
nen hebben ook een gemeenschappelijk moederinstinct, ze zijn bijzonder waakzaam als er nieu
we leden van de school worden geboren. 

De duif, die lang werd gebruikt als symbool voor vrede en profetie, wordt ook in verband 
gebracht met het moederschap, vrouwelijke seksualiteit en rouw. In Animal Speak: The Spiritu
al and Magical Powers of Creatures Great and Small, karakteriseert Ted Andrews het vermo
gen van de vogel om deze thema's bij elkaar te brengen door zijn kenmerkende roep te schet
sen. 'De stem van de duif is het regenlied. Diens rouw roept de nieuwe wateren van het leven 
aan. Zijn lied moet ons eraan herinneren dat nieuwe wateren beschikbaar komen en nieuw leven 
onder alle omstandigheden nog mogelijk is. De aarde is een vrouwelijke planeet en dat zou voor 
ons een indicatie moeten zijn dat creatie en nieuwe geboorte beschikbaar zijn voor alle wezens 
die erop leven.' 

Demeter accepteert uiteindelijk de bovennatuurlijke tweeling die tegen haar wil is verwekt, 
maar haar vermogen om het verleden achter zich te laten komt voort uit een wezenlijke en moei
lijke inwijding. Dit maakt haar anders dan andere onsterfelijken die dezelfde benarde situatie 
hebben gekend. In 'The Hippomorphic Goddess and Her Offspring' (Journal of Indo-European 
Studies), biedt Miriam Robbins Dexter fascinerende inzichten in een thema dat over de verschil
lende culturen heenreikt. De Indiase godin Saranyu nam de gedaante van een paard aan om een 
liefdeloos, gearrangeerd huwelijk te ontvluchten. Haar echtgenoot Vivasvat veranderde zich in 
een hengst, joeg achter haar aan en verkrachtte haar. Uit deze dubieuze vereniging kwam de 
goddelijke, halfmens-halfpaard-tweeling voort die bekend staat als de Asvins. Opmerkelijk ge
noeg werd net zoals in Griekenland aan de centaur Cheiron, in India ook aan deze hippomorfe 
broers de uitvinding van de geneeskunst toegeschreven. Ook zij waren in zekere zin gewonde 
genezers, die leden onder een diep, emotioneel oertrauma: kort na hun geboorte verliet hun 
moeder hen. 

Demeters reis onthult dat tegenslag je niet hoeft te verslaan, Saranyu's reis anderzijds, maakt 
duidelijk dat tegenslag je niet automatisch meelevend en wijs maakt. Het verschil tussen beide 
godinnen zit hem in die periode van furie, vergiffenis en zuivering. Demeters pijnlijke initiatie 
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gaf haar de mogelijkheid de geboorte te koesteren, en zelfs te vieren, van dat heroïsche praten
de paard en een dochter die later zelf anderen zou inwijden. Deze voorstellingen die kort ge
noemd worden in een antieke reisgids en een paar andere vage mythische bronnen die eigenlijk 
gaan over Arion en Despina, hebben nog altijd veel betekenis voor mensen met een ernstig trau
ma en voor hen die zulke mensen kennen. 

Uit de worsteling met de gevolgen van de gewelddadige schendingen die deze overlevers 
hebben doorstaan, komt vaak inderdaad ook een sprekend heldenpaard voort. Het kost vreselijk 
veel moed en inzet om het lichaam te leren op een constructieve manier te spreken. En spreken 
moet het, om te kunnen laveren langs de moerassen van onderdrukking en ongecontroleerde ui
ting die het trauma doen herleven. Toch zullen mensen veel extreme ervaringen nooit in woor
den kunnen vatten. Zij die door een trauma heen gaan en aan de andere kant eruit komen, schen
ken het leven aan een nieuw deel van zichzelf, een geesteskind dat heel wel het speciale talent 
kan hebben om anderen te gidsen op hun reizen door de onderwereld, dat onbevreesd kan reso
neren met het onuitspreekbare, wiens ware naam nooit bekend zal worden bij degenen die hun 
leven hier op aarde aan de oppervlakte leven. 

In haar boek Emotional Genius: Discovering the Deepest Language of the Soul, bespreekt 
Karla McLaren, zelf ooit slachtoffer van misbruik, de voordelen van dit stormachtige proces. Zij 
citeert Michael Mead die beweert dat seksueel trauma in de kinderjaren 'een inwijding is die op 
het verkeerde tijdstip, door de verkeerde persoon, op de verkeerde manier, met de verkeerde be
doeling, de verkeerde persoon wordt aangedaan - maar het blijft niettemin een inwijding. Net 
zoals initiatie in een volksstam, veroorzaakt seksueel misbruik van kinderen een verwijdering 
van de gewone wereld en een verwonding die de geïnitieerde voor altijd verandert.' 

Zo ontdekte McLaren mettertijd dat 'alle vormen van trauma in essentie dezelfde problemen 
veroorzaken als die slachtoffers van mishandeling hebben; daarom kan elk trauma als inwijdend 
worden gezien.' Het probleem is dat deze onvrijwillige vuurproef in onze cultuur zelden tot zijn 
bekrachtigende voltooiing wordt gebracht. Mead noemt drie stadia van initiatie bij natuurstam-
men: 1) isolatie of verwijdering van de gewone wereld, 2) een verwonding of een schermutse
ling met de dood, 3) erkenning van de ingewijde door de stam. De meeste mensen die niet in 
stamverband leven, raken verstrikt in een kringloop van stap één naar stap twee en andersom. 
Voorts legt McLaren uit: 'Deze traumatische, korte aanvaring met de dood heeft geen kader, 
kent geen nooduitgang, kan niet worden begrepen met behulp van voorouderlijke wijsheid, en 
heeft geen duidelijk eindpunt.' Zelfs chirurgische ingrepen vallen tot op zekere hoogte onder 
deze definitie: 'Ze hebben een duidelijk eindpunt; maar omdat ze vaak gepaard gaan met gor
dels, verdovingen en de duidelijke dreiging van de dood of invaliditeit waarover niet openlijk 
gesproken kan worden - met name door kinderen - ontstaan er vaak blijvende trauma's.' 

De details van Demeters onvoorbereide inwijding geven wat aanwijzingen voor ieder die on
verwachte, ongewenste schending van enigerlei soort heeft meegemaakt. Allereerst was de 
godin furieus. Ze herkende niet alleen haar plotselinge isolatie van de bekende wereld, ze zocht 
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de bescherming en sereniteit van een ondergrondse grot op. Daar nam ze actieve stappen om 
over haar haat heen te komen en toen ze ten slotte kon vergeven, in de diepste zin van het woord, 
zuiverde zij zichzelf en maakte zich klaar voor de geboorte van iets nieuws. 

McLaren sluit zich aan bij Demeters reis door te onderstrepen dat 'kwaadheid en vergiffenis 
niet twee tegenovergestelde krachten zijn; zij zijn volkomen gelijkwaardige partners bij de ware 
genezing van je ziel'. De schrijfster onderstreept dat 'echte vergeving niet een beleefd en be
traand gebaar is datje met gebogen hoofd en ingetogen gevouwen handen maakt'. Deze gedis
socieerde houding 'verontschuldigt het onfatsoenlijke gedrag van anderen en vermindert ons 
vermogen om bewust en aanwezig te zijn bij de pijn die we voelen'. 

De gang naar een authentieke, blijvende verlossing van trauma is 'een diep op het gemoed 
inwerkend ontwaken uit een trance-achtige staat... een slordige, luide aframmeling waarmee je 
van de dood terugkeert naar het leven ... Echt vergeven is een proces dat een ware scheiding 
aanbrengt tussen kwelling en kwellers; om een dergelijke scheiding in gang te zetten, is de 
grensherstellende energie van woede nodig, anders heeft ze geen betekenis ... Vergiffenis volgt 
vanzelf het eervol herstel van je zelfgevoel.' 

Maar hoe zit het dan met mensen wier zelfgevoel vervlochten is met het welzijn van de 
aarde, die niet zozeer door iémand zijn getraumatiseerd als wel door een hele cultuur van 
aggressie? Jerome Bemstein, een Jungiaanse psychoanalist die in Santa Fe werkt, heeft ze de 
naam 'grensgebiedpersoonlijkheden' gegeven (niet te verwarren met de aanduiding borderline 
persoonlijkheid). Dit begrip wordt verder uitgewerkt in zijn revolutionaire boek Living in the 
Borderland: The Evolution of Consciousness and the Challenge of Healing Trauma. In de loop 
der jaren is het mij opgevallen dat veel van de mensen die zich tot paarden aangetrokken voe
len, dat trauma hebben; de godin met het hoofd van een merrie lijkt nog veel boodschappen voor 
ze te hebben. 

Bemstein merkte het verschijnsel voor het eerst op bij de behandeling van een vrouwelijke 
cliënte die moeite had onderscheid te maken tussen haar eigen ellende en de pijn van andere we
zens. Hannah was een uitermate sensitieve kunstenares die portretten maakte van dieren in di
verse stadia van stress, verminking, mutilatie en marteling, portretten waar de angst van af
droop. Ze leefde in een nachtmerrie-achtige wereld; maar volgens Bemstein gaven haar troos
teloze schilderijen ook blijk van de mogelijkheid tot transformatie. 

Aanvankelijk interpreteerde hij haar empathische, diep meelevende verhalen over zwerfhon
den en rundvee dat naar het slachthuis werd gebracht als projecties, een simpel geval van een 
vrouw die vroeger misbruikt was geweest en zich nu identificeerde met dieren die in haar op
vatting ook in zo'n situatie verkeerden. Maar Bemstein kreeg, en dat siert hem zeer, na een 
poosje een veel dieper inzicht in Hannah's toestand. Hij begon een soort bovennatuurlijke kracht 
in de kamer te voelen wanneer ze haar interacties met andere schepselen beschreef. Naarmate 
Hannah haar gevoelens beter leerde uiten, kwam Bemstein tot het besef dat haar wereldbeeld 
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overeenkwam met dat van de Hopi-wijzen bij wie hij in de leer was geweest in de tijd dat hij 
zijn opleiding tot analyticus voltooide. 

Mensen met een 'grensgebiedpersoonlijkheid' en mensen die in stamverband leven, hebben 
één belangrijk kenmerk gemeen: een band met de natuur die onlosmakelijk met hun spirituele 
en psychische gezondheid verweven is. Grensbewoners voelen zich gedwongen steeds te bemid
delen tussen de mensheid en de natuur, een rol waarop hun eigen cultuur hen simpelweg niet 
heeft voorbereid. Als gevolg daarvan voelen ze zich vaak bij dieren prettiger dan bij mensen. 
Omdat ze zo empathisch zijn - om niet te zeggen: telepathisch - is dit soort mensen geneigd 
zich in het openbare leven niet op hun gemak te voelen. Grensbewoners hebben, net als paar
den, een uitgesproken gave voor het waarnemen van de negatieve, soms agressieve gevoelens 
die schuilgaan achter een lachend gezicht, hetgeen leidt tot een diep wantrouwen jegens hun 
eigen soort. Deze mensen vragen zich af of ze ooit hun plek in deze wereld zullen vinden. Ze 
voelen zich misplaatst, niet passend in de tijd, gevangen in een samenleving waar ze niets van 
snappen, een beschaving die in hun ogen eigenlijk zelfs een serieuze, /evensgevaarlijke vergis
sing lijkt te zijn. 

Grensgebiedpersoonlijkheden lijden vaak aan het sterke maar nogal ongerichte gevoel een 
bepaalde roeping te hebben, dat ze in hun leven iets belangrijks neer moeten zetten. Sommigen 
onder hen zwerven doelloos van de ene baan naar de andere, of het ene opleidingstraject naar 
het volgende, maar geen enkele carrière of opleiding lijkt voor langere tijd bij ze te passen. An
deren slepen zich jarenlang voort in een saaie en weinig voldoening schenkende betrekking 
omdat ze niets kunnen bedenken dat ze liever zouden doen. Het gevolg is dat velen van hen lij
den aan aanvallen van ernstige depressie, wat ertoe leidde dat een onbevangen therapeut in het 
zuidwesten van de Verenigde Staten ruimschoots de kans kreeg hun zienswijze te bestuderen. 

Op grond van zijn ervaringen met Hannah en anderen zoals zij, heeft Bemstein de uitdagin
gen en het potentieel van de grensgebiedpersoonlijkheden omschreven: iemand die 'de psychi
sche zone bewoont waar het supergespecialiseerde en overmatig rationele westerse ego weer 
contact aan het maken is met zijn afgesplitste wortels in de natuur ... Deze mensen vormen de 
frontlinie van hen die de nieuwe geestelijke vormen kunnen ontvangen die momenteel de psy
che van de westerse mens binnenkomen en beïnvloeden. Ze zijn onderhevig aan de spanning die 
ontstaat doordat afgesplitste geestelijke inhoud zich opnieuw verbindt met een ego dat zich 
daartegen verzet en zich erdoor bedreigd voelt.' 

Bemstein beschrijft het grensgebied als een verlossende dynamische kracht waar het voort
bestaan van het menselijk ras van afhangt. Het verlangen, of regelrecht de mogelijkheid, om het 
menselijk en het dierlijke bewustzijn te versmelten is een prominent thema op de weg naar de 
creatie van wederzijdse afhankelijkheid tussen mens en natuur. Het is een evolutionaire stap 
voorwaarts in de ontwikkeling van de eerste afhankelijkheid en het moderne onafhankelijke sta
dium, stadia die we moesten doorlopen op weg naar het aanvaarden van een ruimer wereldbeeld. 
De godin met het hoofd van een merrie die in transformatie van mens naar paard in deze vreem-
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de, prikkelende tussenvorm verschijnt, wijst op de mogelijkheid vertrouwen te hebben in en 
samen te werken met de machtige, niet-roofdierachtige wijsheid van het paard, de mogelijkheid 
om de geest van de natuur 'de leidsels over te laten nemen' en de mensen nu en dan uit haar 
naam te laten handelen. 

Bij ons onderzoek naar dit oeroude archetype, lukte het Kim McElroy en mij niet om één en
kele visuele weergave te vinden van haar. Dus wendden we ons tot Pausanias' beschrijving en 
vandaaruit kwam de godin met het merriehoofd tot leven. De inwoners van Phigalia droegen aan 
haar een beeld op waarop zij op een troon zit, en de Arcadiërs schiepen op andere plaatsen ritu
elen ter verering van Demeter en Despina. Maar na een paar honderd jaar van ondergrondse ver
ering en vervolgens een paar duizend jaar zonder omhaal vergeten worden, was de godin met 
het hoofd van een merrie toe aan verandering. 

In staat om anderen te helpen over de trauma's heen te komen die het gevolg zijn van daden 
van onze onevenwichtige cultuur, staat zij zelfverzekerd klaar, ze komt weer in actie en bevrijdt 
de duif en de dolfijn zodat ook zij hun werk kunnen doen. Een scheur in de aarde laat de och-
tenstond naar binnen schijnen en de zuiverende wateren stromen, klaar om nieuw leven te koes
teren. 

Pausanias gaf geen aanwijzing over de kleur van Demeter in de verschijning van godin met 
een merriehoofd, maar we weten dat ze transformeerde al naar gelang haar humeur. En haar hu
meur was rood toen ze de grot binnenging: rood van woede; rood als het bloed van opoffering, 
bevalling en geboorte; en ten slotte het rood van bekrachtiging. 

Rood geeft ook erkenning aan de wederzijds creatieve aanleg van de oude paardenvolkeren, 
waar in bepaalde regio's vrouwen gelijk waren aan mannen en mensen sterk beïnvloed werden 
door paardengedrag. Deze stammen kenden een nadrukkelijke voorkeur voor paarden met de 
kleur van vlammen. Als nomaden hadden ze, volgens Renate Rolle in World of the Scythians, 
geen plek om hun rijkdommen te op te slaan, dus droegen ze die: 'De rijke strijders op hun glan
zende rode paarden, met kledij en wapens glimmend van het goud, moeten er in het schitteren
de licht van de steppe indrukwekkend uitgezien hebben.' 

Nog eeuwen nadat het patriarchaat de macht overnam, voelden mensen zich (soms onder do
delijke bedreiging) genoodzaakt de ware macht en schoonheid van de menselijke geest te ver
stikken. In archetypische termen staat rood ook voor de vitaliteit, de passie en de macht van het 
zelf, Carl Jungs term voor wat wij in dit kaartspel het authentieke zelf noemen. 

Door trauma en onderdrukking zijn onze individuele en collectieve sprankeling te lang on
dergronds verborgen geweest. Het is tijd deze diepten te verkennen en de grot te vinden waar 
deze tijdloze bron van verjonging wacht, om de godin met het paardenhoofd te ontmoeten die 
ons kan helpen een wederzijds creatief partnerschap op te eisen met de natuur en haar intelli
gentie, en ook met alle onuitgesproken en onuitsprekelijke intuïtieve wijsheid die verworpen is 
door de dominante cultuur. 

Wanneer je je verbintenis terug claimt met mysteries die niet uitgesproken kunnen worden, 
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wanneer je, vrijwillig of niet, totaal ingewijd bent door de ouden, zul je gloeien met een kracht 
die mensen voelen maar die ze niet helemaal kunnen begrijpen. Net als de godin met het hoofd 
van een merrie hoef je geen woord te zeggen; puur jouw Aanwezigheid wordt de katalysator 
voor betekenisvolle verandering. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

18 Dans op de grens 
27 Merlijns geest 
34 Cheiron 
36 De tweelingen 

De wijsheid van woede 
Verlossing van het mannelijke 
De gewonde genezer 
Vloeiend bewustzijn 
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D E T W E E L I N G E N 

Bij elkaar brengen van tegengestelden 
Vloeiend bewustzijn 
Mythische realiteit 

Terwijl de bliksem de sluier tussen de werelden doorklieft, 
voelt een koolzwart paard de aanwezigheid van zijn geestelijke broer. 

H E T G E S C H E N K 

De mythische dimensie van het leven omhelzen voelt alsof je je wijzere, avontuurlijker ingestel
de tweelinghelft ontmoet. Je psyche heeft een bovennatuurlijk element dat gek is op improvisa
tie op tijdloze thema's en dat je kan helpen om zin te geven aan schijnbaar onverwachte of uit
dagende gebeurtenissen. 

D E U I T D A G I N G 

Als het bewustzijn los is van zijn spirituele wortels, ziet het dagelijkse leven eruit als een lege 
opvolging van toevallige ontmoetingen en betekenisloos lijden. Leren om je vloeiend door de 
verschillende staten van bewustzijn te bewegen is lastig voor het moderne verstand. 
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D E R E I S 

Door het werk van geleerden als Carl Jung, Joseph Campbell en Marion Woodman hebben oude 
mythen erkenning gekregen als bronnen van belangrijke inzichten die nog steeds relevant zijn, 
mogelijk zelfs essentieel voor een dieper begrip van het leven. In haar audioprogramma Myths 
for the Future, definieert Jean Houston de mythe als 'iets dat er nooit was, maar altijd aan het 
gebeuren is. Het is het gecodeerde DNA van de menselijke psyche ... Mythen doordrenken al 
onze bewuste handelingen en zijn de zee van ons onderbewuste.' 

De gevleugelde paarden, de centaurs en godinnen met merriehoofden zijn archetypen, my
thische beelden die een zeker leven en een eigen intelligentie hebben. In de kern van de zaak, 
zo legt Houston uit 'hebben archetypen te maken met verhoudingen; ze zijn de drijvende kracht 
achter relaties en zeggen iets over de wijze waarop dingen zich in verbondenheid ontwikkelen, 
groeien, complexer worden en uiteindelijk beter geïntegreerd worden'. Wanneer ze in een indi
vidu of een cultuur onderdrukt worden 'ontstaan er allerlei vormen van vervreemding en voelt 
men zich afgesneden van de natuur, van zichzelf, van de samenleving en van geestkracht; de 
consequenties daarvan kunnen we vandaag de dag overal om ons heen zien. Die vervreemding 
is beduidend veel groter geworden door de mechanistische kijk op de wereld die we op prak
tisch elk vlak van het moderne leven tegenkomen.' 

Archetypen kunnen zich, omdat het onstoffelijke patronen zijn, voor onbepaalde tijd in de 
diepten van het collectieve onderbewustzijn schuilhouden, maar je kunt ze niet eeuwig onder
drukken. Ze komen weer tevoorschijn via de 'andere grote doorlatende membranen van het 
menselijk gevoelsleven: dromen, religieuze inzichten, visioenen, kunst, rituelen, liefde en 
krankzinnigheid. Soms treden ze op in archaïsche vorm, in de ornamenten van vroegere cultu
ren, maar ze vragen erom op een nieuwe, frisse manier bekeken te worden. Ze willen opnieuw 
worden opgekweekt.' 

Mythische boodschappen gaan met de tijd mee, ze kunnen gekleed gaan in het kostuum van 
diverse tijdperken. Ze vestigen de aandacht op destructieve denk- en gedragspatronen, terwijl ze 
tegelijkertijd een oplossing bieden in de vorm van transformerende symbolen. Ze zijn voortdu
rend op zoek naar een 'ingang' naar onze wereld en zoeken een luisterend oor bij mensen die 
bereid zijn deze patronen niet alleen onbewust te beleven, maar ze daadwerkelijk op te merken 
en met hernieuwd elan te waarderen. 

Eén zo'n archetype dat steeds terugkwam in mijn werk en - nog duidelijker - in mijn kudde, 
wijst op de tweeledige aard van de werkelijkheid. Deze mythe, die de aandacht vestigde op een 
oeroud thema dat je in veel culturen terugvindt, 'vroeg erom om opnieuw opgekweekt te wor
den' door zich fysiek te manifesteren. 

Tweelingen komen niet veel voor bij paarden, toch spelen ze een belangrijke rol in de my
thologische verhalen waarin paarden voorkomen. Van Griekenland tot India tot de Keltische 
streken hebben verhalen die verband houden met de goddelijke tweelingen een sterk paarden-
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element. In de meeste mythische teksten wordt dit echter slechts terloops verteld. In 2002, 
vreemd genoeg het jaar van het zwarte paard volgens de Chinese astrologie, werd ik door dit ar
chetype bij de strot gepakt toen mijn eigen merrie een tweeling baarde, hoewel het moderne ve
terinaire protocol dit zou moeten voorkomen. 

Toen mijn merrie Rasa en mijn dekhengst Merlijn in 2000 talloze keren zonder resultaat ge
paard hadden, leek er onvruchtbaarheid in het spel te zijn. Omdat ik geen fokstal runde, maak
te ik geen gebruik van de mogelijkheid om het sperma te onderzoeken en hormonen te injecte
ren. In het daaropvolgende voorjaar liet ik ze een namiddag met elkaar ronddollen, meer om hun 
een plezier te doen dan in de hoop dat er een veulen zou worden verwekt. Toen het er dan ook 
drie weken later alle schijn van had dat Rasa weer hengstig aan het worden was, leek het onno
dig om een echo te laten maken. Ik liet Rasa met vier maanden voor alle zekerheid nog opvoe-
len door de dierenarts, maar er was opnieuw geen enkel teken van een nieuw leven. 

Van de 18 procent drachtige paarden met een dubbele conceptie worden er bij minder dan 1 
procent van alle geboorten twee veulens geboren. Als ze op zichzelf zijn aangewezen, is de ten
dens dat merries de beide foetussen op natuurlijke wijze verliezen, lang vóór de uitgerekende 
datum. In de moderne diergeneeskunde is het evenwel toch gebruikelijk om na te gaan of er 
geen sprake is van tweelingdracht. Door de ene zo vroeg mogelijk te aborteren, kan de andere 
gered worden. Omdat we Rasa ervan verdachten onvruchtbaar te zijn, en zij bovendien maar één 
keertje was gedekt, was het hoogst onwaarschijnlijk dat ze drachtig was. Toch werd het in ja
nuari duidelijk dat de merrie drachtig was. De pogingen die we vervolgens deden om in haar 
baarmoeder te kijken, mislukten omdat 'de baby' zich steeds buiten het bereik van de draagba
re echo begaf. We waren allemaal erg verbaasd toen de merrie zes weken te vroeg niet één maar 
twee identieke zwarte veulens baarde. 

De eerstgeborene woog minder dan tien kilo, een derde van het normale geboortegewicht van 
een Arabier. Zijn doodgeboren broertje was aanzienlijk groter, maar had het niet overleefd in de 
benarde ruimte van Rasa's baarmoeder. De dierenarts betwijfelde of het andere veulen de nacht 
zou doorkomen. De eerste hindernis die voor ons lag was dat we zijn moeders melk in een fles 
moesten zien over te tappen in de hoop dat hij zou drinken. Na wat zoeken kreeg hij de speen 
te pakken en zoog de melk op alsof het een godendrank was. Nadat de fles leeg was, liet hij een 
diep, schattig hinnikje horen. 

Het enthousiasme van het veulen leek zijn delicate lichaam te doen groeien. Het kostelijke 
baritongeluid van zijn premature stembanden leek zo in contrast met zijn tengere contouren, dat 
we ons lachen niet konden inhouden toen hij een nieuwe fles melk bestelde. Met zijn nieuws
gierige, wijdopen rondkijkende blik pakte hij iedereen in, ook de dierenarts die dacht dat hij 
alles op dit gebied wel had gezien. Het kleine speelgoedpaardje leek zo blij met zichzelf, zo blij 
dat hij op deze aarde was, dat we niets anders konden doen dan ons om hem heen scharen en 
werkelijk een feestje te maken van de uitdaging om hem in leven te houden. 

'Nou, één ding is in ieder geval zeker', zei ik, 'hij heeft meer spirit dan lijf.' De naam van 
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het veulen leek opeens duidelijk. 'Wil je nog meer, Spirit?' vroeg ik hem terwijl de dokter me 
leerde hoe ik Rasa moest melken. Het kleine kereltje antwoordde met een opgewekt geknor. 

Terwijl het goede nieuws zich verspreidde en de mensen Rasa's ragfijne wondertje kwamen 
bekijken, moest mijn echtgenoot de moeilijkste taak uitvoeren: het begraven van het tweeling
broertje van Spirit. We hadden hem Sanctus genoemd omdat hij een offer had gebracht, en 
omdat zijn korte, droevige bezoek een groot effect op ons had gehad. Later die nacht vertelde 
Steve mij dat hij het veulentje naar zijn laatste rustplaats had gebracht. Hij vertelde me over de 
kracht en zachtheid in die stille ogen, en over de inzichten die de tweeling hem had gegeven. 
'Om het leven en de dood zij aan zij te zien liggen', zei hij, terwijl hij zijn hoofd schudde, 'om 
het ene veulen te moeten begraven en het andere te horen roepen . . . ' 

Steve kon zijn zin niet afmaken, maar ik wist dat hij, net als ik, werd overspoeld door tegen
stellingen; niet dat wij nu boven de dualiteit uitstegen, maar wij voelden, wij voelden echt diep 
van binnen hoe vreugde in verdriet uitstroomt, hoe schoonheid uit lijden te voorschijn komt en 
dat de taal nooit in staat is het mysterie aan te raken dat al het leven hier op aarde bezielt. 

Terwijl het veulen bleef groeien en bloeien, deels dankzij de inspanningen van de vrijwilli
gers die ons bijstonden in de tien weken dat hij extra zorg nodig had, besloot ik nader onder
zoek te doen naar de symboliek van tweelingen. In een opvallend groot aantal culturen over de 
hele wereld wordt een mannelijke tweeling vreemd genoeg geassocieerd met paarden. Meestal 
overleeft de ene broer de dood van de ander, die vervolgens degene die overleeft met de boven
aardse wereld verbindt. Met name de Griekse mythe van Castor en Pollux is een heel mooi voor
beeld. Castor was beroemd vanwege zijn manier van paarden africhten en zijn broer Pollux van
wege zijn bokskwaliteiten. Aan elkaar verknocht zoals broers dat kunnen zijn, was Pollux on
troostbaar toen zijn tweelingbroer in een oorlog sneuvelde. Hij smeekte Zeus om zijn leven te 
nemen in ruil voor dat van zijn broer. In plaats daarvan maakte de Griekse god Castor semi-on-
sterfelijk. Hij moest de helft van zijn dagen in de onderwereld slijten en om de dag naar boven 
komen om de hemel te bezoeken. Na de dood van Pollux werd het tweetal als het sterrenbeeld 
Tweelingen (Gemini) herenigd. 

In Thebe werd de tweeling Amphion en Zethus na de geboorte in de steek gelaten en opge
voed door een herder. Uit bewondering voor hun ruiterkunst werden zij de 'Witte Paarden', 'De 
Ruiters' of 'Berijders van de Witte Paarden' genoemd, vanwege de associatie met Castor en Pol
lux (die algemeen bekendstaan als de Discouri, oftewel de 'Ruitergoden'). In India werden de 
Asvins geboren uit de godin Saranyu. Zij konden naar wens de gedaante van een mens of een 
paard aannemen, en ook zij werden bij de geboorte achtergelaten. Deze broers zouden later aan 
de wieg van de geneeskunst staan. 

De Ierse godin Macha beviel van een tweeling na het winnen van een paardenrace. De L i 
touwse Oppergod kreeg een tweeling door zijn vereniging met Lada, de grote moedergodin. Het 
is veelzeggend dat deze kinderen in de vorm van paarden werden geboren. Enkele oosterse 
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tweelingmythes hebben die verbinding met paarden gemeen met hun westerse tegenhanger. In 
vele ervan speelt een zwakkere broer die vroegtijdig om het leven komt een rol. 

In zijn boek The Soui's Code overdenkt de psycholoog James Hillman het mythologische 
thema van het offer van één helft van een tweeling teneinde tussen deze wereld en de andere een 
balans te creëren. De Inuït spreken over een 'andere ziel', schrijft hij, 'die zich ofwel vanbin
nen, in hetzelfde lichaam bevindt, of extern is, een ziel die komt en gaat, neerstrijkt en vertrekt, 
en in dingen, plaatsen en dieren woont. Antropologen die met de Australische Aboriginals heb
ben opgetrokken, noemen deze tweede ziel een bosjesziel.' Hillman citeert ook sprookjes, ge
dichten van Rumi en zenvertellingen die zinspelen op deze 'tweeledigheid, deze eigenaardige 
dubbelheid van het leven. Er zitten twee vogels in de boom, een sterfelijke en een onsterfelijke, 
zij aan zij. De eerste tsjilpt, maakt een nest en vliegt af en aan, de andere kijkt toe. 

In veel culturen moet de placenta zorgvuldig worden begraven omdat deze samen met jou 
geboren is en je leven verder niet mag beïnvloeden. Hij moet doodgeboren blijven en terugke
ren naar de andere wereld ... Tweelingen zelf worden vaak als onheilspellend beschouwd, alsof 
er een fout is opgetreden; de twee vogels, de mens en de geest, deze wereld en het bovenaard
se rijk, beide zijn ze aanwezig in deze wereld. Tweelingen zijn een letterlijke weergave van de 
dubbelganger: het zichtbare en onzichtbare worden beide weergegeven. Daarom verhalen ver
tellingen over de moord (het offer) van één helft van de tweeling in het belang van de ander ... 
De schaduw, de onsterfelijke, die uit een andere wereld komt, maakt de weg vrij opdat de ster
felijke dit leven volledig kan binnentreden.' 

In een discussie op het internet over zijn artikel 'Twin Lights of Consciousness, Biology, Mi-
crophysics and Macropsychology' brengt H. Teich de symbologie naar een veel hoger niveau. 
Volgens Teich wordt 'de tweelingnatuur van licht als golven en deeltjes' in de kwantumtheorie 
in deze mythen weerspiegeld. Hij vertelt dat het feit dat de grote meerderheid van mythische 
tweelingen uit twee mannen in plaats van een man en een vrouw bestaat, een uitdrukking is van 
de genetische code van chromosomen. 'Omdat vrouwen op het niveau van de chromosomen al 
uit twee gelijke delen bestaan ( X X ) , is het symbolische archetypische beeld van mannelijke 
tweelingen misschien wel ... een mythologische compensatie voor de biologie.' 

Het kostte me - naast de opvoeding van mijn paardentweeling - maanden van onderzoek en 
reflectie om deze concepten bij elkaar te brengen. In principe gaf deze hele ervaring me nog een 
reden om te geloven in een gigantische coördinerende intelligentie die met mensen communi
ceert via hun dromen, kunst en visioenen - en incidenteel door de fysieke manifestatie van ar
chetypische thema's. We zagen de twee - heel even - zij aan zij naast elkaar liggen. Door de 
doodgeboren tweelingbroer een naam te geven, door hem aan te raken - en door emotioneel ge
raakt te worden door zijn korte, droevige leven - smeedden we een sterkere band met het god
delijke, archetypische rijk van de oorsprong. 

In de kwantumtheorie hebben de bouwstenen van het leven een tweeledige aard, enerzijds 
verschijnend als deeltjes met een vast te stellen plaats in tijd en ruimte en anderzijds als golven, 
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onzichtbare invloedssferen die door muren kunnen zweven, met fysieke materie kunnen resone
ren, maar niet zijn gebonden aan de wetten die de innerlijke samenhang van fysieke wezens ver
klaren. Door deze vreemde, ongebruikelijk openbare geboorte van een paard leverde het univer
sum een bijdrage aan het naar een hoger plan brengen van een intercultureel thema. Als het waar 
is dat vrouwen genetisch al 'tweeling zijn' (als XX-chromosomen), dan is het logisch dat de 
wijsheid van vrouwen met intuïtie verbonden is - de manier van weten die niet beperkt wordt 
door natuurkundige wetten of de regels van de logica. De mannelijke tweeling belichaamde een 
poging om de kloof tussen de twee werelden met mannelijk bewustzijn te overbruggen. De twee 
broers manifesteerden zich ditmaal niet als paardenmensen maar als paarden: wezens die niet 
tot de roofdierensoort behoren en die, hoewel zij gedomesticeerd zijn, een vitale verbinding met 
hun instinct en de natuur onderhouden. Bovendien worden ze mythisch ook in verband gebracht 
met een sterk ontwikkeld zesde zintuig en de kracht om ruiters door deze en de andere wereld 
te dragen. Het feit dat de sterkere, grotere van de twee werd geofferd, benadrukte volgens mij 
de behoefte aan een sterkere verbinding met het bovenaardse in een tijd dat logica veel domi
nanter is geworden dan ten tijde van de Griekse mythologie. 

Door te zorgen voor een veulen als ware het een van hen, werden de bijna honderd vrijwil
ligers, cliënten en stafleden van Epona naar binnen gezogen in het paardenbewustzijn. Als Spi
rit zelf was opgestaan en zichzelf na de geboorte had kunnen voeden, zou dit nooit gebeurd zijn. 
Ook in dit opzicht overbrugde Spirit de kloof tussen mens en paard, doordat hij de koestering 
van beide soorten aantrok. In het wild had hij het nooit gered. Misschien nog wel belangrijker 
is het feit dat mensen die Spirit kwamen helpen in zijn stal een soort goddelijke aanwezigheid 
ervoeren. Zij vertrokken diep geroerd. Het leven van sommigen was door de ervaring veranderd. 
En dat alles als gevolg van de onmiskenbare aanwezigheid van een groots, openhartig wezen in 
een piepklein, fragiel lijfje. Het vermogen van Spirit om anderen te inspireren in een periode 
waarin hij lichamelijk uiterst zwak was, onderstreept ook de paradoxale kracht van kwetsbaar
heid (kaart 21), in een tijd waarin technologie ons van de elementen afzondert en ons toestaat 
de vijand met opmerkelijk gemak en efficiënt te vernietigen. 

Hoewel het niet te zeggen was of het hengstveulen nog in contact stond met zijn broer, vorm
de zich op de een of andere raadselachtige wijze een afdruk van de tweelingbroer op het lichaam 
van Spirit. Toen Kim vier jaar later foto's nam om deze kaart te maken, ontdekten we tot onze 
verrassing dat het fototoestel een vorm had opgepikt die leek op het gezicht van een identiek 
zwart paard dat zichtbaar de schouder van Spirit versierde. 

Soms als het licht er precies goed op valt, kunnen we deze bovenaardse tweelingbroer ont
waren. Gelijk op groeiend met zijn broer, herinnert hij ons eraan dat onze eigen lichamen voer
tuigen zijn voor twee vormen van bewustzijn. Een daarvan rent en steigert door deze wereld, de 
andere vliegt vrij rond in de bovennatuurlijke wereld. 
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D E B O O D S C H A P P E R 

Creativiteit 
Goddelijke sturing 

Bescherming 

Het witte paard komt in galop naar je toe met een boodschap uit de geestelijke wereld. 
Zijn vleugels kleuren paars, de kleur van genezing en intuïtie. 

In een glorieuze uitbarsting van erkenning uit een universele bron, 
biedt hij inzicht en bescherming tijdens de reis die je nu gaat maken. 

H E T G E S C H E N K 

Het witte paard galoppeert op je af met een boodschap van de wereld van de geesten. Zijn vleu
gels lichten paars op, de kleur van genezing en intuïtie. In een glorieuze sterrenregen van erken
ning door een een universele bron, geeft hij jou inzicht en biedt hij jou bescherming tijdens de 
reis die je gaat ondernemen. 
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D E U I T D A G I N G 

Om met dit krachtige archetype in zee te gaan moet je bereid zijn om hulp te vragen en je de 
wijsheid en kracht van het paard eigen maken. 

D E R E I S 

Met of zonder vleugels wordt het witte paard overal geportretteerd als boodschapper van wijs
heid, creativiteit en verlossing. Pegasus maakte de helden van de oude Grieken tot onsterfelijke 
sterren. De magische bronnen die dichters inspireerden, ontsprongen op de plek waar zijn hoef 
op de berg Helicon, de berg van de muzen, de grond had geraakt. Schrijlings gezeten op Albo-
rak, de witte gevleugelde merrie die hem niet alleen meenam naar de hemel maar hem ook weer 
veilig naar de aarde terugbracht, ontving Mohammed de heilige inzichten van de islam. 

Epona, de keltische godin van vruchtbaarheid en transformatie, verscheen vaak als lichtge
vende witte merrie. Sommige legenden vertellen ook hoe de priesters van de Druïden witte paar
den gebruikten als orakels. Door een serie simpele, rituele bewegingen antwoordden deze hei
lige edele viervoeters op vragen over alles, van gevechtsstrategieën tot zaaitijden en ruzies tus
sen geliefden, met ja of nee. 

Profetieën bij de hindoes spreken over een avatar, Kalki genaamd, als boodschapper van de 
komst van een tijdperk van vrede. Als laatste manifestatie van Vishnu, wordt hij soms afgebeeld 
als een witgevleugeld paard dat de blauwe god draagt of vergezelt. Op standbeelden zie je hem 
ook met het hoofd van een paard en een menselijk lichaam; daarbij wordt teruggegrepen op een 
eerdere incarnatie van Vishnu, Hayagriva, die wordt vereerd als de god van de wijsheid. Geze
ten op een witte lotus, redde deze sneeuwwitte avatar met een paardenhoofd de heilige tekst van 
de Veda's, en vertegenwoordigt sindsdien de triomf van de goddelijke wijsheid over de duiste
re krachten van onwetendheid en verdwaalde passie. 

Witgevleugelde paarden blijven kunstenaars inspireren. Kim McElroy's portret van de bood
schapper werd opgeroepen door een persoonlijke ontmoeting met dit lichtgevende archetype. 
Hij verscheen als haar gids bij een van haar eerste sjamanistische uitstapjes waarin hij haar 
bracht naar een 'magische plek, een plek van geestkracht waar alles mogelijk is'. Daar vroeg hij 
haar om met hem mee te gaan, om een tijd lang één te worden met hem, een echo van de vloei
ende hippomorfe transformaties die in verschillende culturen met deze beeldspraak verbonden 
zijn. 

Tk was zeer vereerd', schreef ze na deze ervaring, 'maar ook een beetje bang om mijzelf in 
zijn grootsheid te verliezen. Hij legde uit dat we zijn ervaring konden delen en toch inviduele 
wezens blijven. En zo werden we Eén in zijn paardengedaante en was ik mijzelf en tevens een 
paard. En ik merkte wat het betekende om machtig te zijn en vol gratie, en wijs. We brachten 
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grootse dingen tot stand. Andere mensen die verslagen en verdrietig naar deze plek kwamen om 
het witvleugelde paard te vinden, openden hun harten voor hem en werden genezen.' 

'Ook voor mijzelf openbaarde zich in deze ervaring een roeping', vertelde ze mij jaren later. 
Tn de tijd dat ik de boodschapper creëerde, had ik zelf niet eens een eigen paard, maar de erva
ring dat ik me met hem kon verenigen verbond mij en mijn kunst met een diepere bron van in
spiratie. Ik vond uit dat ik de mogelijkheid had de paarden die ik schilder te worden, hun l i 
chaam en hun ziel van binnenuit te voelen. Dit helpt me het hart van de mensen in deze wereld 
te raken met de geest van het paard.' 

Door haar werk met dit archetype voelde de kunstenares langzamerhand aan dat 'hij een brug 
slaat tussen deze wereld en het geestenrijk, en boodschappen kan overbrengen van je paarden 
die overgegaan zijn, waardoor hij genezing kan brengen en de geruststelling dat je boodschap
pen ontvangen worden'. De boodschapper was in feite uitgekozen als het boegbeeld van Hoof-
beats in Heaven, een organisatie die mensen helpt het verlies van een geliefd paard te verwer
ken. 

Op een grotere schaal is dit archetype een weerklank van de mythe van Pegasus, boodschap
per van de goden en trouwe metgezel van de muzen, die het vermogen had kunstzinnig talent 
aan te moedigen en mensen die moedig geleefd hadden naar de sterren te brengen. Je met het 
witgevleugelde paard verbinden, hem uitnodigen door je fantasie te vliegen, helpt je een godde
lijke bron van wijsheid en inspiratie aan te boren waarmee je de achterliggende betekenis en be
doeling van je aardse leven vindt. Berijd dit paard, word hem een poosje, en je maakt van je 
leven het kunstwerk dat het altijd al zijn moest. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 

2 Geloven 
10 Bliksempaard 
11 Uithoudingsvermogen 
36 De tweelingen 

Vertrouwen in het onbekende en nog ongevormde 
Flits van inspiratie 
Volharding in een visie 
Mythisch voorstellingsvermogen 
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D E D A N S V A N R A S A 

Authenticiteit in actie 
Gezamenlijk creëren 

De muziek van verbondenheid 

Een werveling van energie verbindt twee wezens 
die in een spontane golfbeweging dansen. 

Bevrijd van de beperkingen van hun soort, van hun rolverdeling, 
van verwachtingen, bewegen ze in tijdloze samenspraak 

waar gedachte vorm wordt en de dans door open harten geleid wordt. 

H E T G E S C H E N K 

Hier komt de puzzel af, gaan nieuwe concepten en conventionele methoden hand in hand, on
verwachte nieuwe mogelijkheden scheppend. Authenticiteit in actie moet het hebben van ont
vankelijk samenspel, assertiviteit, scherpzinnigheid, lichaamsbeheersing, mentale en emotione
le souplesse, vloeiend bewustzijn, voorstellingsvermogen, non-verbale communicatie, subtiel l i -
chaamsbewustzijn, intuïtie, leiderschap op basis van consensus, en de paradox tussen grenzen 
en één-zijn. 
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D E U I T D A G I N G 

Wanneer twee wezens synchroon bewegen, rijst er een groter bewustzijn dat gepaard gaat met 
een gevoel van extase. Kun je aanwezig zijn en blijven tijdens deze momenten van intens ple
zier? Kun je de geschonken geestverruiming aanvaarden zonder er verslaafd aan te raken? Als 
het moment ema frustratie, besluiteloosheid, faalangst of communicatiefouten brengt, kun je 
daar dan ook mee dansen? 

D E R E I S 

Het idee voor de dans van Rasa kwam voort uit een onverwachte uitdaging. A l vroeg in mijn 
therapeutische werk met paarden verbaasde ik mij erover dat sommige leerlingen die tijdens een 
weekendworkshop tot grotere gevoeligheid, bewustzijn vanuit het hart en intuïtie waren geko
men, zo goed als verlamd waren toen ze eenmaal weer thuis waren. Vooral ruiters hadden het er 
maar moeilijk mee. Behalve dat ze paarden intelligent hadden zien handelen, hadden deze men
sen ook voorvallen meegemaakt waarbij hun mentoren op vier benen hen diepgaande lessen 
over het leven, over liefde en bewustzijn gaven. Sommige ruiters en trainers realiseerden zich 
dat het paarden wel is toevertrouwd om mensen de weg te wijzen naar een uitgebalanceerd leven 
en een groter bewustzijn; zij ervoeren de conventionele rijstijlen vervolgens als slavendrijven. 
Deze mensen hadden niet gewoon zin om de voordelen van 'niet doen' te beproeven (kaart 8), 
ze zaten plotseling vast, het lukte ze niet meer om hun rijdier ook maar iets te vragen. 

Paarden brengen al rondslenterend veel tijd door in een uitzonderlijke staat van Zijn. Maar 
ze blijven in verbinding staan met de tastbare dimensie door te bewegen. Ze blijven bij yin; maar 
hebben zeer zeker kennis van yang. De weg van het paard kan ons helpen om ons geconditio
neerde lichaam en verstand open te stellen voor een wereld van nieuwe zintuiglijke en boven
zintuiglijke kennis. Maar om daar echt de vruchten van te plukken komt het erop aan dat we in 
dit uitgebreide universum leven, dat we leren simultaan te handelen en te voelen, te bevestigen 
en te beantwoorden. Dans wordt zo de metafoor voor leiden zonder dominantie, leren iemand 
te volgen zonder uit balans te raken of je grenzen uit het oog te verliezen - en op zeker moment 
de inzet te verhogen om over en weer de regie uit te wisselen in een waar partnerschap. Veel rij-
technieken en dressuuroefeningen kunnen worden omgevormd tot dansoefeningen. De leerling 
moet bereid zijn naar een dansleraar te luisteren en zijn aanwijzingen op te volgen. Maar de le
raar moet duidelijke aanwijzingen geven, en bereid zijn om zijn partner te gidsen zonder hem 
de dansvloer over te duwen. 

In het hart van de dans vind je de kunst van het projecteren en moduleren van energie. Er zijn 
mensen die denken dat ze in staat moeten zijn een paard te laten bewegen zonder maar een vin
ger uit te steken. Ik ben ertoe overgegaan ze een proefje 'telepathisch leiderschap' te geven: ik 
neem de handen van een vrijwilliger in de mijne, nodig hem uit voor een dans en dan sta ik daar, 
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met een gezicht waar niets van af te lezen is en zonder een vin te verroeren de boodschap te 'stu
ren' dat ze de eerste stap naar achter of opzij moeten doen. Niemand vat het, omdat ik geen 
enkel initiatief aan dit stille verzoek heb toegevoegd. Mijn partner weerspiegelt deze onbeweeg
lijkheid, wachtend met groeiende verwarring en verveling; niet omdat hij niet ver genoeg 'ge
ëvolueerd' is voor geest-tot-geest-communicatie, maar omdat er geen energie, geen geestdrift 
achter zit. Als ik lang genoeg wacht, kan hij besluiten weg te lopen of zelf de dans te leiden. Ie
mand moet tenslotte iets doen, anders kunnen we net zo goed onder een boom gaan zitten om 
te mediteren. 

Ik kan bedenken dat ik mijn arm optil zonder enig effect te sorteren. En er is een soort mys
terieuze kracht die gedachten in actie omzet. Die kracht is wat we royaal naar buiten projecte
ren om een wezen van vijfhonderd kilo in beweging te brengen. Daarnaast moeten we ook leren 
deze kracht te beheersen, precies de juiste porties te verdelen om stilstand te overwinnen zon
der onze partner te veel te stimuleren - anders jagen we hem totaal chaotisch en buiten zinnen 
de bak door. 

De dans openen gaat niet om dominantie, het gaat om energie, motivatie en focus. En het 
gaat ook om timing. Als ik, vanaf de grond of vanuit het zadel, het paard vraag op een bepaal
de manier te bewegen, moet ik me er eerst van verzekeren dat ik mijn wens precies op het mo
ment doorgeef waarop zijn lichaam de opdracht kan uitvoeren, anders breng ik ons allebei in 
problemen. Ik moet geduld opbrengen terwijl we allebei ontdekken wat onze individuele lijven 
en hersenen nodig hebben om samen te werken. Zelfs menselijke dansers met veel ervaring 
moeten oefenen met nieuwe partners om op een synchrone, vloeiende manier samen te smelten. 

Een groot leider heeft oog voor zijn volgelingen. Hij weet te motiveren zonder op het piet
luttige af te managen. Uiteindelijk is er geen vaste formule voor: sommige paarden hebben net 
als sommige mensen meer supervisie nodig om te volgen dan andere. Een bekwame ruiter of 
manager is meer iemand die stimuleert dan iemand die dicteert. Hij kan versnellen of vertragen, 
al naar gelang de individuele behoefte. In jazzensembles kan het heel goed zijn dat de drummer 
de officiële orkestleider is, toch zal hij bereid moeten zijn om de saxofonist en de pianist eens 
in de schijnwerpers te zetten en op zijn tijd het tempo van hun geïnspireerde solo's te volgen. 
Om de schwung erin te houden, moet hij lekker in de stemming van het moment zijn en dat 
houdt in dat hij opmerkzaam, assertief en tegelijkertijd ontspannen moet zijn. Tt don't mean a 
thing i f it ain't got that swing' (het heeft geen betekenis als het niet swingt): als de ritmesectie 
en de blazers met elkaar concurreren, valt de band uit elkaar. 

Al hebben we nog zo vaak moeten aanhoren dat paarden pas respect voor ons hebben als we 
elk moment weer duidelijk maken dat we alfa zijn, deze dieren kunnen wel degelijk leren res
pectvol van rol te verwisselen, net zoals musici solo's kunnen uitwisselen. Bij mijn omgang met 
Rasa vond ik het immens bevredigend om haar nu en dan te volgen. Als eenmaal duidelijk was 
dat ik een intrigerende impuls van haar kant zou volgen mits ze me niet op mijn tenen zou staan, 
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bedachten we op een golf van enthousiasme samen nieuwe bewegingen. Na verloop van tijd be
gonnen we deze vloeiende uitwisseling van ideeën en leidende rollen aan anderen te laten zien. 

Ruiters kunnen nog weieens hun twijfels hebben bij dit spel. En terecht, niet omdat het, zoals 
zij blijven zeggen, fysiek gevaarlijk is om een paard de leiding te laten nemen, maar omdat het 
nog veel gevaarlijker is om te accepteren dat een dergelijk dier kan leren op verantwoorde wijze 
te leiden. Het kan niet anders dan dat het veranderen van onze manier van omgaan met dieren 
de rechtvaardiging voor ons bestaan zelf verandert, net zoals de afschaffing van slavernij en de 
erkenning van de rechten van de vrouw voor sommige mensen heel bedreigend waren. De ver
regaande kwetsbaarheid die je kunt ervaren bij de overgang van eigenaar-uitbuiter naar verzor
ger en ten slotte naar samenwerkende collega, is de vruchtbare bodem waaruit grotere eigen
waarde en levenslustige ondememingsdrang ontspruiten. 

Toen ik mijn paard Rasa noemde, werd ik geïntrigeerd door de dubbele betekenis van die 
naam. In het Latijn betekent de zinssnede tabula rasa: 'schone lei'. In India is rasa een term 
voor sfeer, sentiment of de smaak die door een kunstwerk tot uitdrukking worden gebracht. In
dertijd wist ik nog niet dat die betekenis nog beter paste bij de reis die wij zouden ondernemen. 

Toen ik me wat zelfverzekerder voelde bij het dansen en het wisselen van rol met mijn eigen 
merrie, begon ik dit concept tijdens clinics in het hele land aan te bieden. Eerst leerden mensen 
en paarden elkaar grenzen te stellen en te respecteren terwijl ze naast elkaar liepen. Daarna oe
fende het koppel een aantal basis 'loswerk'-technieken: de mens leidt de bewegingen van het 
paard, laat hem op zijn wenken van hand veranderen en gangen wisselen. Hierbij stuurt hij het 
paard soms naar buiten en haalt hem soms weer naar binnen voor een 'join up' waarbij hij naast 
het dier loopt of draaft. Deze oefeningen kun je het makkelijkst doen in een longeerbak. Zij vor
men de rudimentaire 'danspassen', waar in andere improvisaties op voort wordt geborduurd. 

Op dit punt voeg ik graag muziek aan de mix toe, waarbij ik mensen ervoor waarschuw om 
vooral niet te proberen precies in de maat te dansen of uit te beelden wat de melodie oproept. 
In plaats daarvan stimuleer ik ze om het geluid te gebruiken om voorbij een taakgerichte, lou
ter vanuit de linker hersenhelft opererende denkwijze, het gevoel en de flow van verbondenheid 
binnen te treden. Met name instrumentale nummers verbeteren de non-verbale communicatie, 
en moedigen mensen aan om te dansen met wat er maar opkomt. 

Op zijn best is muziek een taal van pure emotie die lichaam, geest en ziel ineens beroert, 
waardoor we met een verrassende waaier van gevoelens resoneren. Mensen leggen geen vijftig 
euro neer voor een concertkaartje om een avond lang één enkele rustige, blije majeur klank te 
horen. Ze willen het hele scala: passie, vreugde, pathos, gejubel, droefheid, hunkering, woede, 
ambiguïteit, zachtmoedigheid en triomf. Grote musici en dansers moeten deze gevoelens door 
zich heen laten gaan om ze over te brengen, maar tegelijkertijd in het hier-en-nu blijven en ont
vankelijk blijven reageren op de rest van het ensemble. Als de leden tijdens een buitengewoon 
exuberante passage uittreden, op de vleugels van engelen wegvliegen in extatische vervoering, 
verliezen ze hun plaats. Ook als ze oncontroleerbaar gespannen worden tijdens een krachtige 
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uitbarsting van geluid en furie, werken hun vingers en longen niet naar behoren. In beide geval
len komt de uitvoering knarsend tot stilstand. 

Ook musici leren van hun eigen fouten; ze voelen dat ze soms de melodie of het ritme kwijt 
zijn, en toch leggen ze zich erop toe om 'de harmonie te herstellen', zonder iedereen te verplich
ten om op te houden en opnieuw te beginnen bij elke keer dat perfectie hen door de vingers glipt. 
Improvisatiekunstenaars maken juist gebruik van onverwachte tempowisselingen of rare over
gangen in de melodie. Wat begint als een uitglijder levert vaak nieuwe ideeën op waar deze men
sen nooit op waren gekomen als ze zich niet overgegeven hadden aan de stroming. 

Al deze beginselen spelen een rol bij het dansen met een paard, of jij nu op de grond staat of 
in het zadel zit. Als je je ervoor openstelt om het paard af en toe het voortouw te laten nemen, 
gebeurt er nog iets veel wonderbaarlijkers. Paarden hebben geen uitgebreide agenda of het ver
mogen een idee voor een aanpak uit zijn verband te halen en ermee te oefenen en gaandeweg 
methodisch uit te werken. Maar wat ze wel goed kunnen, is reageren op de stemming die het 
moment kleurt. Wanneer hun menselijke metgezel bereid is deze impulsen aan te voelen en te 
volgen, mondt wat een foutje in een beweging of in de communicatie lijkt uit in nieuwe dans
passen die de menselijke helft kan onthouden, oefenen en op commando reproduceren. Deze 
manier van dansen geeft voorrang aan de geest van het moment, zelfs als het paard degene is 
die de beweging inzet. In het algemeen zie je dat de paardenhelft van het stel zijn focus verliest 
en dat de mens volgt. Terwijl ze deze onverwachte beweging afmaken, moet de mens met een 
ander idee komen voordat het team zijn momentum verliest. Er staat een gigantische pot goud 
aan het einde van deze regenboog. Het naadloos wisselen van rol kan in sommige gevallen een 
kwantumsprong in het bewustzijn ontlokken als paard en mens versmelten in een collectieve 
flow met een geheel eigen intelligentie. Het is net alsof er een derde entiteit met de twee mee
danst en het extatische gevoel dat ermee gepaard gaat is bijna overdonderend. 

Met één paard verbetert de coördinatie, de vertrouwdheid, de verbondenheid en het vertrou
wen. Het dansen met een verscheidenheid aan paarden oefent aanpassingsvermogen en het om
buigen van energie. Elk individu vraagt om andere gradaties van assertiviteit en gevoeligheid. 
De verschillende non-verbale interacties brengen diverse uitdagingen aan het licht, veroorzaken 
'fouten' die tot nieuwe passen leiden - en op het eind tot kort maar krachtig contact met die 
mystieke kracht die ons allemaal met elkaar verbindt. 

Ik was warempel paardendansles aan het geven aan het Califomische EquuSatori Centrum 
toen ik op een mythe stuitte die deze diepzinnige maar ongrijpbare ervaring verheldert. Mijn 
gastvrouw Lisa Walters was ettelijke jaren eerder naar India geweest. In haar woonkamer stond 
op de piano een groot, prachtig geïllustreerd boek over Krishna. Wie schetst mijn verbazing toen 
ik al bladerend bij een hoofdstuk uitkwam, dat 'de dans van Rasa' heette? Het verhaal speelde 
zich af bij de Indiase versie van de cowgirl: de gopi 's, in het oog springende maar vrome jonge 
vrouwen die voor de kuddes zorgden. 

Op een zekere maanverlichte nacht smachtten ze zo hartstochtelijk naar hun god dat hij zich 
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verplicht voelde in hun kring neer te dalen. Elke gopi dacht dat ze in haar eentje met haar saf-
fierkleurige Geliefde danste omdat hij tegelijkertijd bij hen allemaal verscheen, zich voegend 
naar hun unieke schoonheid en gratie. De ritmisch deinende beweging van de gopi's en Krishna 
samen produceerde door de tinkelende bellen, ornamenten en snuisterijen een gelukzalig geluid. 
Boven deze scène vlogen andere onsterfelijken zingend heen en weer en zij probeerden een 
glimp op te vangen van het spektakel terwijl ze bloemen uitstrooiden over alle dansers. 

Er bestaat nog altijd een heilige voorstelling die 'de dans van Rasa' heet, en die een staat van 
gratie aanduidt waarin Spirit in zijn vele gedaanten verschijnt, waarmee hij de verschillende as
pecten van oneindigheid uitdrukt door de muziek van verbinding. 

Ik had er geen idee van dat een paard me zou leiden naar een groter begrip en een diepere 
beleving van deze bezielde kosmische dans. 

V E R W A N T E W I J S H E I D 
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9 De taal van de adem 
23 De kudde 
30 Intuïtie 

Vertrouwen in het onbekende en nog ongevormde 
Non-verbale communicatie 
Leiderschap gebaseerd op consensus 
Intersubjectiviteit 
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Herwonnen macht 

Ware vrijheid 

De vleugels van een vlinder doen een sprankelend, 
veelkleurig paard denken aan het landschap van het paradijs. 

H E T G E S C H E N K 

De achtbaan van het leven onthult een tijdloze bron van vrede. 

D E U I T D A G I N G 

Ware vrijheid eist van je datje beperkende patronen en opvattingen afwerpt. Een deel van jou-
zelf moet sterven om herboren te worden. 
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Op een nacht ontstond uit de dovende stukken kool van een buitengewoon stressvolle dag een 
droom. Ik vloog over een machtig mooie wolkenformatie, wolken gloeiend met een kleuren
pracht van indigo, lavendel, saffier en karmijn wervelden uit een lichtgevende amberkleurige 
kern. Een man met donker haar, gekleed in een wit gewaad, lokte me naar de vleugel van een 
ruimteschip en wees naar een zwart paard op de rand van de vleugel. De bruinogige ruin met 
zijn grijzende voorpluk keek kort naar me - rust sprak uit zijn blik - en sprong van de rand. Toen 
hij het woeste, pulserende centrum indook, bewogen concentrische ringen van energie naar bui
ten. Maar anders dan wanneer je een steen in het water gooit, wilden deze ringen niet oplossen. 
Hun snelheid en intensiteit werden groter naarmate ze verder van hun oorspong kwamen. Tot 
mijn verbijstering kon ik het verdwijnen van het paard niet betreuren, ik kon enkel met open 
mond bewonderend staren naar de nieuwe melkweg die hij was geworden. 

Net zoals een rups zijn vorm aflegt, letterlijk oplost in zijn cocon, begint transformatie met 
een offer. Toch gaat de voeding die hij over de grond kruipend bijeen sprokkelde niet verloren. 
A l die inspanningen om systematisch de bomen af te gaan en centimeter voor centimeter tak 
voor tak af te zoeken voor een smaakvol blaadje, versterken de creatie van een nieuw wezen, 
één die het leven vanaf een hoger plan beziet. De vlinder maakt zijn opwachting in dezelfde we
reld als hij achterliet, maar kijkt er zeer beslist anders tegenaan. Hij vliegt behendig van bloem 
tot bloem, zijn metamorfose kwam precies op tijd om de zoetigheid van het leven in al zijn 
bloeiende glorie op te slurpen. Wolken glijden nog steeds langs de hemel; stormen trekken nog 
steeds over; maar de lichtvoetige monarch bereist een territorium dat voor zijn rupsenbrein on
voorstelbaar was. Neerstrijkend in goed onderhouden rozentuinen, zich te goed doend aan cac
tusbloesems, zwevend over paarden die door velden rennen waarin wilde bloemen van goud 
groeien, berijdt hij de wind als in een droom met een lijf dat een deinend, fladderend kunstwerk 
is. 

Ook mensen zijn toegerust voor transformatie, hoewel we die maar al te vaak tegenhouden. 
Maar hebben we eigenlijk wel een keuze? Hoezeer we ook veiligheid en voorspelbaarheid cul
tiveren, het leven staat niet stil. Elk ding waar we geluk aan koppelen verandert, overlijdt of ver
vaagt door slijtage. Maar als we onze zelfopgelegde grenzen durven te passeren, verliezen we 
niet de wijsheid die we een leven lang verzameld hebben, maar eisen we de macht terug van ge
woonten die we zonder er acht op te slaan onderweg verzameld hebben. Bijna alles wat we den
ken en doen ontstaat oorspronkelijk met een bedoeling, het staat ons toe te overleven, erbij te 
horen, in ons levensonderhoud te voorzien, een gezin te stichten. Maar op een zeker punt over
leven sommige van onze dierbaarste gedachten en gedragingen hun eigen nut en worden ze zon
der meer parasitair, en lekt er energie weg die een verruimd bewustzijn zou kunnen voeden. 

Oude patronen loslaten is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Evolutie vraagt vaak om 
een kritische massa van groei, gevolgd door een angstaanjagende 'big bang' of een stormachti-
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ge klapper uit het geboortekanaal. Tegen de tijd datje rijp bent voor die kwantumsprong naar 
het volgende niveau heb je een relatief comfortabele identiteit opgebouwd en de reis van de 
baarmoeder naar een avontuurlijke nieuwe wereld lijkt verdraaid onbehouwen. Echte vernieu
wing is het alchemistisch herinrichten van wat al geoogst was en verwerkt in een fase met meer 
beperkingen, de dood van een oude bestaanswijze die iets groters genereert door vertrouwen en 
overgave. Maar de angst en de pijn, of beter nog: de angst voor pijn, worden ruimschoots ge
compenseerd door de absolute extase van een hoger perspectief. 

We zijn niet geboren om te leven en te sterven, maar om vele malen te sterven en herboren 
te worden voor we deze aarde verlaten. Niettemin groeit er tijdens deze eigenaardige rit in een 
achtbaan een tijdloze kern. Als gevolg van onze bereidheid om een voortdurende metamorfose 
te ondergaan, bereiken we een diepe vrede die de tienduizend momenten van plezier en de tien
duizend momenten van smart kan omarmen. 'Eens is het mogelijk', zoals Anne Rudloe schrijft, 
'om een evenwicht te bereiken dat los staat van externe omstandigheden ... Dan kan men met 
gratie bijna moeiteloos leven.' Ten langen leste leren we dat het in het leven 'niet gaat om blij 
en heel zijn omdat de dingen precies zo uitkwamen als we wensten. Het gaat erom heel te zijn 
ongeacht wat er gebeurt. Het gaat om een wezenlijk welzijn dat aanhoudt ook al voelen we ons 
op het moment niet comfortabel. Dit soort vrede is binnen ieders bereik, maar het komt in de 
meeste mensen niet op dat geluk op iets anders kan zijn gebaseerd dan krijgen watje wilt en je 
in aangename uiterlijke omstandigheden bevinden ... Zonder specifiek, strikt doel om naar toe 
te worstelen, kun je veel vrijer zijn, met veel minder geworstel en pijn en angst bij de taak die 
je uitvoert.' 

Je paard weet dit natuurlijk al. Die hoeft geen oranje lintje te winnen om van een mooie len
tedag te genieten maar toch is hij bereid het te proberen, gewoon voor de lol. In feite is hij be
reid tot bijna alles als de ruiter en hij maar met elkaar verbonden zijn; zo kan hij heel goed de 
leraar zijn die je je hele leven al gezocht hebt. 

Rudloe heeft jaren les gehad bij Zenmeesters om tot iets te komen dat in essentie neerkomt 
op een paardenlevensvisie: 'Onze plaats in deze wereld, onze enige plaats, is - heel simpel -
daar waar we ons op het ogenblik bevinden. Er vindt een inspanning plaats en die heeft resul
taat. Energie gaat waar energie moet gaan. Het enige watje moet doen is je leven leven zonder 
rancune en aandacht schenken aan wat voor leraar er ook opduikt.' 

Soms kan ik het niet helpen om te denken dat paarden ons uit de tuin van Eden hebben ge
volgd, onze velden hebben bewerkt en in onze oorlogen gevochten enkel om ons te helpen her
inneren aan de belofte van vrijheid. 
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Verlicht standpunt 
Wijsheid die door ervaring in gang is gezet 
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Aan het einde van een avontuurlijke dag, 
gloeit een palomino op in het licht van de ondergaande zon. 
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De ervaring die je hebt opgedaan straalt wijsheid uit, die de weg van anderen verlicht. 
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Studenten van het leven leren diens onvoorspelbare, soms zware lessen met open armen te ont
vangen. 
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De meeste mensen associëren de lente met de kleur groen, maar in de woestijn heerst kobalt
blauw over het landschap. Wekenlang is de lucht zo helder dat zij tegen de middag bijna indigo 
kleurt. Een eenzame wolk die langs de horizon drijft wordt een punt waar je blik onweerstaan
baar naar toe getrokken wordt omdat de zon niet ongestoord onder kan gaan in al haar fluores
cerende glorie. 

Een donderbui die in de verte over die gouden bol trekt op enig moment van de dag doet je 
adem stokken; terwijl de storm losbarst en de wolken uiteendrijven komen er dichte golven van 
amber doorheen, die de nabijgelegen rotsformaties vuurrood op doen lichten. Het zijn de wol
ken die het licht bepalen door het in dikkere, meer geconcentreerde stromen door te laten. De 
natuur maakt zelden regenbogen op rimpelloze strakblauwe dagen. Zo is het ook met de atmos
ferische omstandigheden in ons leven. Er is een innerlijke schoonheid waar we nooit van profi
teren, die we nooit zien, die nooit volledig tot ontwikkeling komt als we onszelf afsluiten voor 
problemen. We kunnen de hele dag rondhangen en boeken lezen over paardentraining, relaties, 
schilderen en persoonlijke ontwikkeling, maar om weetjes in een smeltkroes tot wijsheid samen 
te kunnen smelten, heb je ervaring nodig. 

Toen ik mijn eerst zwarte paard kocht wilde ik regelmatig zo ver mogelijk van het menselijk 
ras weg zijn. Ik had geen geduld voor de drama's op het radiostation waar ik werkte, en de heet
hoofdige kunstenaars waar ik het nodige mee te stellen had in mijn werk als muziekrecensent 
waren minstens zo onuitstaanbaar als ze fascinerend waren. Ik had me een beetje naïef inge
dacht dat een rit door de woestijn me zou afleiden van al die nonsens, maar de paarden weiger
den mee te werken aan de uitvoering van mijn vluchtplannen. Het lukte me letterlijk niet om 
mijn merrie rustig het pad af te laten lopen als ik in mijn eentje reed, omdat ik niet wist waar ik 
mee bezig was of waar ik heen zou gaan; en dat wist ze. En dus ging ik op zoek naar de perfec
te instructeur die me in maximaal zes eenvoudige lesjes zou leren hoe ik beste maatjes kon wor
den met een paard. Veertien jaar en drie boeken verder, voel ik me alsof ik pas aan het begin sta 
van het ontdekken van de wijsheid die deze vierbenige professoren paardkunde belichamen. 

Er hangt - nota bene! - in een kapsalon van Tucson een poster met de tekst: 'Ondervinding 
is de lastigste leermeester. Eerst komt de test, en daarna pas de les.' Ik kreeg, in mijn omgang 
met mijn paardenclan, heel vaak ook de reden voor de les pas lang na het examen te horen. Het 
studieverloop bleek me nogal van de wijs te brengen, en af en toe zelfs te beangstigen. Later heb 
ik geleerd vertrouwen te stellen in mijn innerlijke hulpbronnen en mijn weg te vinden in de don
kerste regionen van mijn eigen psyche. Dankzij deze reizen leerde ik mijn rusteloze geest en 
stormachtige gevoelens in een breder, evenwichtiger perspectief te zien. Ik kreeg toegang tot 
vreemde archetypes en intuïtieve vormen van weten die mijn creativiteit vergrootten evenals 
mijn verwondering over het leven. Ik leerde vaardigheden om authentieke gemeenschappen op 
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te bouwen waardoor ik me zekerder voelde van mijzelf en geduldiger kon zijn in de omgang met 
mensen. Op het laatst besefte ik dat ik niet een eenling hoefde te zijn om te kunnen ontspannen. 

Terugkijkend realiseerde ik me dat mijn paardenmetgezellen mij op een missie hadden ge
stuurd, en dat mijn pad de vorm had van een gelukshoefijzer. Door me uit de woestijn weg te 
lokken, brachten ze me weer terug naar het begin van de ronde: het van harte omhelzen van het 
menselijk ras. Vaak voelde ik me bepaald geen geluksvogel. Maar nu ben ik dankbaar voor de 
reis. 

Mijn fascinatie en enthousiasme voor het leven blijven groeien, wat er ook gebeurt. Als er 
een conflict aan de horizon gloort, voel ik me misschien wel niet op mijn gemak, maar ik weet 
dat ik op zijn minst kan oefenen met de gereedschappen die in deze kaarten in hoofdlijnen ge
schetst zijn. En natuurlijk kan ik misschien ook een paar nieuwe verzamelen. Ik kan fouten 
maken en mijn verdediging lang genoeg opschorten om van deze flaters en blunders te leren. Ik 
kan mijn hart langere tijd opensperren en me kwetsbaar voelen zonder een slachtoffer te wor
den. Ik kan onder een steigerende hengst staan en mijn grenzen bewaken zonder het hem kwa
lijk te nemen of mijzelf achteraf voor de kop te slaan. Ik kan mijn benen in de lucht gooien en 
als een dwaze ronddansen met mijn paarden om vervolgens intens verrukt te genieten van de 
momenten van diepe vrede als we allemaal 'weer tot grazen overgaan'. 

Als we naar deze wereld komen om te leren is alles wat er gebeurt koren op onze molen. Ter
wijl het ego van zijn kant een hekel heeft aan de onverwachte, oncontroleerbare lessen die het 
leven uitdeelt, kun jij van jouw kant leren te handelen - en schik te hebben - ondanks jouw in
nerlijke criticaster. 

Leven ten slotte, is ervaringsgericht leren. 
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D A N K W O O R D 

LINDA KOHANOV: Ik zou nog een klein boekje vol kunnen schrijven om alle tweebenige en 
vierbenige schepsels te bedanken die me hebben geholpen de wijsheid te ontsluiten die ik in dit 
boek presenteer. Veel van deze avontuurlijke zielen worden in deze gids bij naam genoemd, en 
op schilderijen afgebeeld. Maar er zijn er honderden die me op veel verschillende manieren ge
steund hebben tijdens het onderzoek en het schrijfproces. 

Wat een cadeautje is het werken met Kim McElroy geweest! Haar openheid en diepe verbon
denheid met de geest van het paard hebben me geholpen toegang te krijgen tot steeds diepere 
niveaus van paardenwijsheid. Dit keer hoefde ik niet in mijn eentje te zwoegen om de meest be
zielde en ongrijpbare aspecten van de mens-paard-relatie te beschrijven. Kim heeft haar uiterste 
best gedaan om een goed beeld te krijgen van mijn werk door verschillende Epona clinics bij te 
wonen, een workshop bij het Omega Instituut te helpen faciliteren, mijn paarden te fotografe
ren, met ze te mediteren en de essentie van hun verhalen in verschillende originele kunstwerken 
voor dit spel kaarten te vervatten. Onderweg betrok zij mij gul bij haar creatieve proces. Als ik 
me te dicht bij een onderwerp betrokken voelde, bood ze me helderheid, stuurde me ideeën die 
zo soepeitjes in het manuscript konden worden opgenomen dat het wel eens leek of we één geest 
deelden. Het beeld dat zij creëerde voor de dans van Rasa (kaart 38) weet visueel een extatische 
ervaring te vangen die ik tevoren met mijn merrie had gehad. Toen ze me haar opvatting van het 
concept schreef was dat precies raak; ik heb haar woorden gebruikt bij de beschrijving van de 
kaart aan het begin van het hoofdstuk. Het was heel plezierig en erg avontuurlijk om samen te 
werken met een vrouw die haar leven ook echt als een kunstwerk leeft. Bedankt, Kim dat jij mij 
voorgesteld hebt aan Rita Dulaney, die niet alleen als model fungeerde voor de godin met het 
merriehoofd, maar ook als een beminde vriendin en gewaardeerde medeplichtige aan onze sa
menzwering om de paardenwijsheid wereldkundig te maken. Jou, Lisa Dee, erkend Epona-in-
structeur, wil ik bedanken voor het feit datje Kim stiekem de opdracht gaf om het ontroerende 
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portret te maken van ons teerbeminde veulen Midnight Mystique - dat als een feniks uit de roos 
van het vuur herrijst. 

In de drie jaar dat Kim en ik aan De weg van het paard werkten, heeft mijn voortdurend 
groeiende, voortdurend evoluerende staf van het Epona Center de hele bedoening verhuisd van 
een kleine manege in Tucson naar de Apache Springs Ranch in Sonoita, Arizona. Opgezadeld 
met de taak een trainings-/pensionbedrijf en een vast conferentiecentrum van forse omvang op 
te richten, bleken deze mensen ware pioniers te zijn. Ik weet niet wie het er moeilijker mee had: 
de oude Tom Gardener die de ranch aan het eind van de negentiende eeuw had gesticht (touw-
trekkend met de Apachen om zijn eigen persoonlijke overeenkomst te sluiten, waarbij hij nog 
een keer door Cochise beschoten is ook), of de vaste medewerkers van Epona, zeer bekwame 
mensen met uitgesproken meningen die moesten leren samen te werken teneinde een nog onbe
proefd doel te bereiken. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het veel moed, geduld, vernuftig
heid en doorzettingsvermogen kostte om een bedrijf op te zetten met als nieuw uitgangspunt de 
samenwerking van mens en paard. Geen enkele medewerker van Epona Equestrian Services 
werd door kogels geraakt bij dit proces, maar de mate van zelfbewustzijn en compassie die elk 
persoon moest zien op te brengen om alleen al elke dag naar het werk te komen was aanzien
lijk. 

Eigenlijk alles wat ik schreef over leiderschap, samenwerking, emotionele behendigheid, ge
meenschap, grenzen, volharding, onderscheidend vermogen, fysieke en mentale zelfbeheersing, 
vertrouwen, kwetsbaarheid en de uitdagingen die je tegenkomt bij het in praktijk brengen van 
authenticiteit, kwam aan bod bij onze inspanningen om deze historische ranch in een internati
onaal studiecentrum en toevluchtsoord om te toveren. Mijn speciale dank gaat uit naar alle pio
niers - zowel staf als pensiongasten - die geholpen hebben Epona te laten groeien en die mij 
persoonlijk gesteund hebben in soms zware tijden: Shelley Rosenberg, Kathleen Ingram, Nico-
le Christine, Paula Bixby, Jeri Kremer, Tifanie Lake, Nate Youngblood, Stacey Kollman, Deni-
se Moody, Sharon Swafford, Edith Mills, Elke Grose, Byron Metcalf, Brian Pamham, Jenny 
Kendall, Rebecca Sproul, Faith Posey, Xena Carpenter, Cathy Caplan, Donna West, Tom Hip-
pert, Barbara Rector, Kip Mistral, Mary-Louise Gould, Sue Alexander, Art en Linda Donatelli, 
Rebecca Paradies, Lynn Crozier, Laura Miller, Martha Bankson, Cathryn Clerc, Cat Cambare-
ri, Bruce Hallowell, Chantal Laliberte en Curtis Collier. Bedankt, Nancy Coyne voor je krach
tige schilderijen van de Epona-kudde in actie, en in het bijzonder voor jouw diep ontroerende 
portret van Cornet, wakend over zijn snelbrandende vlam. 

Immense waardering gaat naar mijn partner in het Epona Center, Peter Paul en zijn staf die 
me coachen bij het runnen van een zeer veelzijdige business. Fijn dat jullie mijn visie delen en 
mij helpen deze in de realiteit tot uitdrukking te brengen. 

Mijn speciale dank gaat uit naar onze toegewijde en meelevende dierenartsen Barbara Page, 
Christine Staten, Barbara Truex en Larry en Mariene Shamis, professionals die vele malen let
terlijk de levens van onze paarden hebben gered en in de loop der jaren geduldig mijn soms ba-
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nale, soms zeer ongebruikelijke vragen over paardengedrag en -gezondheid voor mijn boeken 
beantwoord hebben. 

Ook onze erkende Epona-instructeurs, professionals die over zes continenten verspreid zijn, 
zijn pioniers, niet alleen omdat ze hun eigen therapiepraktijken voor behandeling met hulp van 
paarden hebben opgezet, maar ook omdat ze onze intensieve, af en toe ongetwijfeld ook inten
se eenjarige leergang hebben gevolgd, een programma dat ze enerzijds dwong om op vernieu
wende manieren met mensen om te gaan en anderzijds hun authentieke gevoelens, krachten en 
uitdagingen bloot te geven aan onze altijd heldere en doortastende hoofdmeesters, de paarden. 
Ook dit keer weer is een aantal van de meest wezenlijke lessen in dit boek uit onze avonturen 
voortgekomen. Speciale dank gaat ook uit naar onze gevorderde instructeurs die nog een jaar te
rugkwamen als mentor van de leerlingen van de volgende jaargang, vanwege hun vernieuwen
de ideeën, hun hulp bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en de workshops, en hun feedback 
op de vroege versies van de kaartset en de begeleidende teksten van De weg van het paard: 
Carol Roush, Charlie McGuire, Missy McKinney, Karen Head, Cathy Huddleston, Reggie Hau-
sler, Sandy Hardie, Isabelle Shook, Eve Lee, Leigh Shambo, Deborah Marshall, Vickie Cottle, 
Renee McClure, Kitty Wright, Jen Cleere, Jessica Paul, Karen Hall, Yvonne Monahan, Kris 
Kramer, Juli Lynch, Patricia Vitello, Holli Lyons en Melanie Dallas. Dank aan de deelnemers 
aan de workshops en de duizenden vrijwilligers, die een steeds sterker morfogenetisch veld op
bouwen voor dit werk en die hun eigen evoluerende versies van de Epona-benadering thuis, in 
hun kuddes en in hun werk activeren. 

Ik ben zoals altijd veel dank verschuldigd aan mijn agent Felicia Eth; en mijn redacteur Jason 
Gardner die me de lange teugel geeft om over uitdagende, soms zonder meer etherische onder
werpen te schrijven en waardevol advies geeft over het verhelderen van aspecten van paarden
wijsheid die bijna niet in woorden te vatten zijn. 

Ik heb veel waardering voor de inzet van mijn man, Steve Roach, voor alle manieren waar
op hij mij ondersteunde bij het schrijven van dit boek, voor het bespreken van de concepten, 
voor het lezen van de vele proefversies van het manuscript, voor het brengen van voedzame 
maaltijden tijdens die eindeloze uren achter de computer, voor de supervisie over de ranch tij
dens de verbouwingen en voor zijn vele kwantumsprongen in onbekend terrein. Voortdurend in
spireren zijn scherpe blik, open hart en artistieke ziel mij. Hij hield me vast bij belangrijke ge
beurtenissen: de geboorten, de overlijdens en de extatische samenkomsten die ons door hun be
zielde verbinding met de mysteries van het leven allebei sterker maakten en transformeerden. 

Ik bedank de Epona-kudde van 2006/2007; paarden die assisteerden bij workshops en bij 
privé sessies: Tabula Rasa, Midnight Merlijn, Comet's Promise, Spirit of Epona, Indigo Moon, 
Shadowfax, Sage, Max, Callie, Tigger, Amigo, E l Dia, Kairos, Serena, Mocha, Avatar, Beau, 
Telluride, Laramie, Kastani, Samson, Timeless Trick, Megan, Carrintino, Val, Vince, Gus, Chex, 
Rhapsody, Antigone, McBay, Magie, Ichobod, Sport, Dakota, Dakota I I , Bella, Nikita, Jack en 
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Harley. Fijn dat jullie onze leerlingen zo goed verzorgden en hen uitdaagden hun harten en gees
ten uit te breiden. 

Noche, Midnight Mystique, Sanctus en Daisy: jullie elegante overgangen naar de andere we
reld hebben mijn leven veranderd; jullie mythische verhalen blijven een bron van wijsheid en 
inspiratie. 

K I M MCELROY: Deze creatieve onderneming en samenwerking heeft me enorm veel ver
vulling gebracht. Vanaf het moment dat ik een potlood kon vasthouden heb ik mijn best gedaan 
om mijn gedachten, dromen, visioenen en inspiraties door te geven aan degenen die resoneren 
met de helende geest van paarden. Ik had het geluk steeds steun te vinden voor wat ik onder
nam, terwijl mijn kunst steeds grotere weerklank vond en mijn vaardigheden als schrijver zich 
ontwikkelden. Mijn kunst loopt voor me uit in het leven, legt trefzekere paden voor me uit die 
zich steeds verder uitstrekken en zich vertakken in nieuwe paden waar ik alleen van kon dro
men. Maar toen ik ze eenmaal betrad, wist ik dat zij in een voorbestemde richting gingen. 

Ik stuur mijn liefdevolle energie samen met die van iedereen die dit leest naar de ziel van 
mijn moeder Kay, die vanaf het begin in mijn kunst heeft geloofd. Ze is nog immer de wind 
onder mijn vleugels. 

Mijn merrie Darma heeft mijn leven op meer manieren geraakt dan ik kan tellen. Vanaf het 
eerste moment dat wij dezelfde ademtocht deelden op een racebaan in Kentucky tot nu toe heeft 
ze me aangemoedigd naar oplossingen te zoeken en te leren in mijn kracht te staan. Ze heeft me 
geleerd wat het betekent om te beschermen en te koesteren en hoe te omarmen wat ongrijpbaar 
lijkt maar altijd ontvankelijk is. Zij is mijn inspiratie, mijn muze en de code van mijn ziel. En 
het is toepasselijk dat mijn eerste portret van haar de kaart voor zelfbewustijn is. 

Aan Leigh Sambo en het eerste paard, Goldie, die mij kennis lieten maken met de weg van 
het paard en die mij ertoe brachten om mijzelf te genezen met behulp van wat ik daarvoor wel 
geloofde maar nog nooit had ervaren. 

Ik ben dankbaar voor het weidse en magische netwerk van universele connecties dat me con
stant versteld doet staan van zijn kennis en sturing. Een fantastische vrouw en inmiddels dier
bare vriendin, genaamd Connie Funk, belde me en zei: Tk ben dol op je kunst en ik zou je dol
graag leren kennen. En oh, trouwens, wist je dat Linda Kohanov een Epona-workshop geeft bij 
het centrum van mijn vriendin Sandra Wallin, Chiron's Way?' Bij die workshop besefte ik dat 
de thema's van mijn werk konden overbrengen wat Linda onderwees. Slechts een week later 
kwamen Linda en ik bij elkaar bij de East West-Bookshop en de rest, zou je kunnen stellen, is 
geschiedenis, maar eigenlijk is het synchroniciteit. 

Ik ben dankbaar voor de ervaring van het bijwonen van de Epona-workshops, waar elke emo
tionele ervaring en heilzame openbaring met de paarden en instructeurs leidden tot een uitbrei
ding van mijn geloof in mijn eigen intuïtie, kracht en leiding. Hierdoor kwam de inspiratie die 
leidde tot de creatie van kunstwerken speciaal voor deze set kaarten nog gemakkelijker tot me. 
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Dank jullie, de mensen die mij inspireerden. Aan Linda voor het omhelzen van het potentieel 
van mijn kunst om visueel de taal te spreken die zij zo vaardig verweeft in een diep betekenis
volle en eloquente communicatie. Het is een plezier om je te kennen, Linda, en onze diepzin
nige paardeninzichten te delen. Dank je, Jason Gardner en New World Library dat jullie dit 
nieuwe territorium binnen durven te stormen; ons helpen het potentieel van de wijsheid en 
macht van paarden in het hart van de mensen te ontsluiten. Dank je, Davina Andree Long, mijn 
getalenteerde mode- en grafisch ontwerper voor je historische informatie en de prachige jurk 
van de godin met het hoofd van een merrie. Aan Rita Dulaney en haar merrie Siërra die hielpen 
de godin met het merriehoofd te vernieuwen en te belichamen in vorm maar ook wat betreft de 
diepgaande visioenen die haar nieuwe wezen net zo tastbaar inhoud gaven als de kleuren van 
mijn krijt. 

Aan mijn echtgenoot Rod voor zijn gulle hart. Zijn steun bij het voorzien in mijn behoeften 
en die van onze dieren, geeft me de vrijheid om het werk van mijn ziel voort te zetten. Aan al 
onze dieren, groot en klein, waarvan ik weet dat zij ons eigenlijk gered hebben in plaats van an
dersom. Aan de Boodschapper en het bewustzijn van paarden die me vertelden dat ik dit keer 
handen nodig had in plaats van hoeven. En aan mijn fans, jullie steun en liefde voor mijn kunst 
en voor paarden heeft een deur geopend waardoor deze wijsheid ten langen leste uitgedrukt kan 
worden. 
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Linda Kohanov 
D E T A O V A N E Q U U S 

De weg van het paard. Een transformerende en helende reis 
440 blz., pb., ISBN: 978 90202 8475 1 

In De Tao van Equus vervlecht Linda Kohanov het verhaal van haar ontdekking van de spi
rituele potenties van paarden met indringende mythologie, neurologisch onderzoek en per
soonlijke anecdotes. Resultaat is een buitengewoon verhaal over healing en communicatie 
dat de conventionele opvattingen over paarden op hun kop zet. 
Het begon allemaal in het begin van de jaren negentig. Na een aantal voorspellende dromen 
zegde zij de riskante operatie van haar zieke merrie Rasa af. Om met haar paard in contact 
te komen volgde ze intensief de dagelijkse processen in de kudde en ontdekte dat paarden 
intens emotioneel, intuïtief en intelligent zijn. Ze weerspiegelen onze diepste gevoelens. In 
de loop der tijd kwam ze erachter dat dit bijzondere vermogen van paarden om authentie
ke gevoelens van mensen te spiegelen, die ze trachten te verbergen, een krachtig therapeu
tisch effect kan hebben. En zo ontwikkelde Linda Kohanov haar therapie op basis van de 
omgang met paarden om mensen te helpen zichzelf te ontdekken en hun fijnere vermogens 
te ontwikkelen. 

Verkrijgbaar in de boekhandel of bij: 

Uitgeverij Ankh-Hermes bv Deventer 
www. ankh-hermes. nl 
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Het paard als leraar en genezer 
288 blz., pb., ISBN: 978 902028425 6 

Mensen die van paarden houden beweren vaak dat paarden over een subtiel intuïtief weten 
beschikken, of, zoals Linda Kohanov zegt: een wijsheid die zo diep gaat dat ze niet in woor
den valt uit te drukken. 
In dit prachtige vervolg op haar baanbrekende boek De Tao van Equus lanceert Kohanov 
nieuwe en provocatieve ideeën over de mens-paardconnectie, gebaseerd op haar eigen er
varingen met paarden. Paarden, zo stelt ze, zijn belichaamde spiritualiteit die helemaal aan
wezig is in onze materiële wereld, maar ook geworteld is in de wereld van de ziel. Als we 
met paarden werken, 'rijden' we dan ook in twee werelden. Dat maakt het zo bijzonder en 
zo leerzaam. We komen dan in contact met onze angsten, met intuïtie, bewustzijn, kracht 
en bovenal met wie we echt zijn. 
Ruiter tussen twee werelden leest als een vlot en prettig geschreven roman. Kohanov ver
telt over wat ze allemaal meemaakt met haar paarden en illustreert haar betoog met vele, 
soms ontroerende, anekdotes. 

Verkrijgbaar in de boekhandel of bij: 

Uitgeverij Ankh-Hermes bv Deventer 
www. ankh-hermes. nl 



De archetypische wijsheid van paarden 
geeft je meer inzicht in jezelf 

De weg van liet paard geeft diepgaande inzichten in de relatie tussen mens en paard. 

Het belicht de praktische betekenis van het gedrag van paarden en hun symbolische 

en spirituele betekenis voor de mens. 

Linda Kohanov, succesvol paardentherapeute en schrijfster van De Tao van 

Equus en Ruiter tussen twee werelden, verkent op een totaal nieuwe 

manier de archetypische wijsheid waar paarden over blijken te 

beschikken en beschrijft hoe de archetypische beelden ons inzicht 

over onszelf kunnen geven. 

De veertig fijngevoelig geïllustreerde archetypekaarten van 

Kim McElroy in combinatie met de boeiende en diep

zinnige uitleg in het boek verlenen ons toegang tot 

de verborgen aspecten van de innerlijke wereld 

van het paard en daarmee ook tot de diepten van 

onze eigen ziel. 

W E G mi PAARD 
LINDA KOHANOV is auteur, spreker, r i j - instructeur en paardenrrainer 
en heeft z i c h me t name gespecialiseerd i n ' l e ren met paarden ' en 
'psychotherapie me t paarden'. Zij heeft een eigen bedrijf Epona , 
dat cursussen aanbiedt op het gebied van persoonli jke on twikke 
l ing . Eerder verschenen: Ruiter tussen twee werelden en De Tao van 
Equus. www.taoofequus.com 

K I M M C E I . R O Y is bekend vanwege haar bi jzondere paarden-
il lustraties, waa r in de spiri tuele en emot ionele kwa l i t e i t en van dit 
edele dier zo pracht ig tot u i t ing k o m e n , www.spiritofhorse.com 
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