
Belichaam Intentie  

Oefening om vaardigheden te vergroten (skill building)  

Overzicht en theorie 

Dit is een ‘skill building’ oefening met een paard. Deze oefening voor gevorderden kan gedaan 

worden aan het eind van een traject, met deelnemers die een langer coaching traject of een 

meerdaagse workshop volgen.  

Cliënten moeten al begrip hebben van de body scan, zich veilig genoeg voelen om de dialoog 

met kwetsbaarheid aan te gaan, en jij als facilitator moet de kans hebben gehad om hun 

vaardigheid en vermogen om aanwezig te blijven in de ring met een paard te evalueren. 

Het doel van deze activiteit: 

1. Communicatie ontwikkelen en verbinding leggen met een paard, een kans voor zowel 

paard als mens om ieder vol aanwezig te zijn bij wat er gebeurt. 

2. Het leren modereren van energie door te focussen op inzet en intentie. 

3. Net als bij Energievelden en Onderzoek Verbinding door Beweging, leer je in het 

demonstreren van mens tot mens, om energie beter aan te voelen. 

4. Leren om van binnen energie op te bouwen en die naar buiten te sturen om grenzen te 

bewaken en anderen te motiveren, terwijl je in verbinding blijft met jezelf zichzelf en 

het paard/de ander 

5. De timing in het sturen van energie in balans houden 

6. Je ontwikkelt een hoger niveau van zelfbewustzijn over je vermogen om een intentie te 

zetten en je doel te bereiken, terwijl je in verbinding blijft met jezelf en je paard/de 

ander. . 

Als facilitator moet je de client matchen met een paard dat geschikt is voor hun 

vaardigheidsniveau. 

Veiligheid:  De client mag niet tussen het paard en het hek komen. Een grenzensteller is 

verplicht om mee de bak in te nemen. Vraag het paard niet om sneller te bewegen dan draf. 

Blijf in het midden van de bak wanneer het paard in beweging is.  

Leg uit: Inzet + Crescendo + Directe Positieve Feedback = Succes 

Inzet is het besluit om in beweging te komen. 

Crescendo is de interne ‘volumeknop’ van intentie: 

1. Ik zou dit willen proberen      2. Ik zou dit kunnen doen 

3. Ik denk dat ik het kan       4. Ik ga dit doen 

5. We gaan dit nu samen doen.  



Directe Positieve Feedback is het ofwel verbaal, ofwel non-verbaal communiceren van je 

waardering voor de medewerking van je (paarden) partner. Zorg dat dit authentiek is en dat jij 

congruent bent. Sta jezelf en je paard toe om van de kleine succesmomenten te genieten. 

Succes is je best doen! Wat dat vandaag ook moge betekenen, voor jezelf en dit paard. 

Belichaam Intentie brengt de elementen van body scan en een respectvolle, intuïtieve 

verbinding met het paard, met de bijkomende taak van het stellen en bereiken van een intentie.  

Cliënten leren hoe ze hun energie op voeren achter hun intentie en deze dan naar het paard te 

sturen, hoe hun lichaam ze informatie geeft over het samenwerken en communiceren met een 

ander wezen, en om een intentie te voelen en visualiseren voor die uit te voeren. 

Ze leren ook om valse zelf patronen, herinneringen/verhalen en overdracht te herkennen en 

die achter te laten, zodat ze hun intenties kunnen bereiken.  

Deze activiteit helpt ze om nonverbale skills te ontwikkelen die geassocieerd zijn met 

verbinding, timing, focus, het modereren van energie en grenzen-in-beweging, in balans met 

sensitiviteit voor wat anderen nodig hebben.  

Over het inzetten van paarden voor deze oefening: 

Voordat je cliënten deze oefening gaan doen, moet je als coach de activiteit met het paard 

demonstreren en instructie geven hoe je een paard veilig los longeert.  

Zorg dat je paarden bekend zijn met deze oefening en dat je uit persoonlijke ervaring weet wat 

elk van je paarden nodig heeft in motivatie, lichaams-positionering, en energie, om de intentie 

te bereiken. Vraag nooit een client om iets met een paard te doen, dat je zelf niet met dat 

specifieke paard kunt bereiken.  

Wanneer je de body scan uitvoert, vraag je alleen dieper door om meer informatie te krijgen, 

als de informatie uit het lichaam de indruk wekt dat er angst in het spel is. Je moet weten waar 

het lichaam van de client bang voor is, om deze echt te kunnen helpen in de oefening. Zodra 

de client zijn/haar lichaam om meer informatie heeft gevraagd, laat je die op een schaal van 1 

tot 10 een cijfer geven hoe groot de angst is. Hetzelfde geldt uiteraard voor kwetsbaarheid. De 

client kan niet vooruit in een leersituatie, voordat de drempel van kwetsbaarheid 5 of lager is.  

Als de persoon het woord “angst” doorkrijgt als informatie, vraag je hem/haar door te ademen 

in het gevoel/de sensatie in het lichaam, en te vragen waarvoor de angst is. Dit is waar je een 

client moet helpen om duidelijk te krijgen of ze echt angst voelen (voor een externe dreiging) 

of dat het om kwetsbaarheid (een ‘interne’ dreiging) gaat.  

De drie vaakst gehoorde antwoorden zijn: 1) angst om door een paard pijn gedaan te worden, 

2) angst om het paard pijn te doen, of 3) angst om ‘het verkeerd te doen’.  

Het gaat er hier niet om dit op te lossen voor de client de activiteit gaat doen. Het doel is om 

een dialoog te faciliteren met de persoon en zijn/haar lichaam: deze aandacht te laten geven 



aan subtiele, mogelijk niet-rationele ‘boodschappen’ en het antwoord van het lichaam te 

onderzoeken.  

Er zijn natuurlijk legio mogelijkheden van wat een client kan voelen. Soms blijft de client erbij 

dat hij/zij ‘niets’ voelt. Je kunt dan vragen: “Bedoel je dat je je neutraal voelt, verdoofd, of 

vredig? We willen immers net zozeer aandacht schenken aan vredige en fijne gevoelens, als 

aan gevoelens die met spanning te maken hebben.”  

Als de client onrustig is en nog steeds volhoudt dat hij/zij niets voelt, of dat hij/zij zich prima 

voelt terwijl jij duidelijk kunt zien of aanvoelen dat hij of zij nerveus is, laat je dit zo. Je gaat 

daar dus niet op doorvragen, maar gewoon door naar de volgende stap.  

We faciliteren mensen hier om dit te oefenen als een ‘levensvaardigheid’. Zorg ervoor dat de 

client niet verzandt in herinneringen en eindeloze ‘valse zelf draaikolken’. Je kunt de client wel 

aanmoedigen deze te onderzoeken door ze op te schrijven of (indien dit aan de orde is) deze 

verder te onderzoeken in een volgende coaching sessie, of met een gespecialiseerde therapeut 

als de problematiek jouw expertise te boven gaat. Een van de belangrijkste vaardigheden die 

een client kan leren in het proces van deze oefening, is om te herkennen wanneer het valse zelf 

of vroegere relatieproblematiek wordt aangeraakt, en deze te gaan beschouwen vanuit een 

neutraler, meer observerend perspectief (de interne Wachtersrol), en ze tijdelijk te ‘parkeren’, 

om in het hier en nu door te gaan met de interactie met het paard. 

 Dit is ook een belangrijke vaardigheid voor het uitvoeren van je rol als coach: als we zelf 

meegesleept worden in het verhaal van de client, kunnen we deze vaardigheid immers niet 

overbrengen! Wat er ook naar voren komt bij jezelf of de client, houd jezelf gefocust op het 

doel van de oefening, en de client gefocust op het heden en op de relatie met dit paard in het 

hier en nu. Je moet echter wel zorgen, dat de angst van de client helder is en dat de client daar 

doorheen is, en/of dat de drempel van kwetsbaarheid naar 5 of minder is gezakt.  

  



Belichaam Intentie 

Script voor Demonstratie en Begeleiding Client 

Je gebruikt dezelfde format voor het demonstreren van het proces en in het faciliteren van de 

client. 

Vraag de client om buiten de paardenbak te staan, met zijn/haar gezicht naar jou en rug naar 

het paard. Zorg dat de client ver genoeg van de omheining staat zodat het paard deze niet aan 

kan raken.  

1. Begin met de body scan: “Sluit je ogen, scan door je lichaam naar beneden, terwijl je alle 

gevoelens en sensaties opmerkt. Vertel me wat de meest prominente sensatie is die je op dit 

moment in je lichaam voelt.” (Als je met een client werkt die nog niet zelf goed zijn/haar 

lichaam kan scannen, help je deze door de volledige body scan met ze te doen.) 

 

2. Zodra de client antwoord geeft, zeg je: “Zonder iets te veranderen, geef deze sensatie alle 

ruimte. Adem er in en stuur er zuurstof en bewustzijn naartoe. Vraag wat voor informatie 

dit gevoel voor je heeft. Wees open voor hoe je lichaam daar antwoord op zou kunnen 

geven. Zodra je informatie hebt gekregen open je je ogen en vertel je me wat die is.” Schrijf 

de informatie op. 

 

3. Dan zeg je: “Nu dat je deze informatie hebt ontvangen, ga je even terug naar het gevoel. Is 

dit veranderd?” Als het gevoel veranderd of verdwenen is, ga je verder met stap 4. Als het 

gevoel hetzelfde is gebleven of sterker is, vraag je de client er nogmaals op te focussen en 

het om meer informatie te vragen. Als dat niet lukt, of het daarna niet verminderd is, ga je 

door met stap 4.  

 

4. Dan zeg je: “Draai jezelf om, sta met je gezicht naar het paard, en scan nogmaals door je 

lichaam om te zien of er iets is veranderd.”  Vraag de client om eventuele nieuwe 

informatie te delen, en schrijf die op. 

 

5. Als de client klaar is om door te gaan, zeg je: “Je hebt vandaag in deze oefening een 

intentie, en we gaan je brein vragen om te doen waar het het best in is: visualiseren dat je 

deze intentie bereikt. Terwijl ik de intentie benoem, kijk je in de richting van het paard. 

Met je ogen open of dicht, stel je jezelf voor dat je die aan het uitvoeren bent met dit paard. 

Je intentie is om een grenzensteller mee te nemen de ring in, het paard te begroeten, in het 

centrum te gaan staan, en het paard dan om je heen te laten bewegen, eerst in stap, dan in 

draf en dan weer terug naar stap. Dan verander je het paard van richting, laat het eerst 

stappen, voer het crescendo op naar draf, en weer terug naar stap. Bedank daarna het 

paard, en ga de arena uit.”  

 

6. “Zodra je de visualisatie in je hoofd hebt, laat je deze als het ware in je lichaam vallen. Je 

kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat die vanuit een emmer boven je hoofd je lichaam in 



gegoten wordt. Vertel me waar in je lichaam de visualisatie terecht komt. Adem naar deze 

plek en vraag welk advies die heeft voor het bereiken van je intentie.” 

 

7. Facilitator schrijft op welk deel van het lichaam geactiveerd werd, en wat het advies is.  

 

8. Vraag nu de client om te kijken of het paard suggesties heeft. “Adem in en stuur de 

visualisatie naar het paard. Vraag het paard: “Heb je suggesties voor hoe we deze intentie 

samen kunnen bereiken?” 

 

9. Schrijf het advies van het paard op. Voordat de client de ring in gaat, help je deze door te 

herhalen welk advies deze gekregen heeft. “Het advies van je lichaam was …. En het advies 

van het paard was ….. “  

 

10. Terwijl je de client de ring in helpt, herinner je deze eraan dat hij/zij je om hulp of 

suggesties kan vragen, en herinner je deze aan de veiligheidsregels. (Niet tussen paard en 

hek gaan staan, blijf in het midden terwijl het paard in beweging is, etc)  

 

11.  Laat de client een paar minute experimenteren. Als deze vast lijkt te lopen, vraag je bijv: 

“Wat gebeurt er? Wat doe je? Wat merk je aan de reactie van het paard?”  

(Dit antwoord, gecombineerd met het advies van het lichaam van de client, en het paard, geeft 

je wat houvast in hoe je kunt handelen als coach. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de client 

behoefte heeft aan praktische longeerinstructies, of dat je nogmaals voordoet hoe je de intentie 

en energie naar het paard kunt sturen. Soms is het nodig het paard even uit het midden te 

halen, om de persoon te helpen starten. Het kan ook zijn dat de client alleen maar je hulp 

nodig heeft vanaf de kant om weer even congruent te worden en een volgende stap te zetten. 

Pas op dat het echter géén reflectieve sessie wordt!)  

12. Als de client moeite heft het paard in beweging te zetten, vraag je ze om het intentievolume 

op te schroeven van ‘Ik zou dit kunnen proberen’ naar ‘We gaan dit nu samen doen’.  

 

13.  Als de client klaar is, rond je de oefening als volgt af:  

1. Wat ging er goed? 

2. [Vraag de groep wat er goed ging, als het een groepsessie is] 

3. Wat zou je de volgende keer anders doen? (Het is prima als het antwoord 
“niets” is!) 

 

 

 

 

 



Belichaam Intentie – notitiehulp 

 

 

Client:     _____________________________________________________ 

Paard:     _____________________________________________________ 

Body Scan Informatie:  _____________________________________________________ 

Advies lichaam:   _____________________________________________________ 

Advies paard:   _____________________________________________________ 

   

 

 

Client:     _____________________________________________________ 

Paard:     _____________________________________________________ 

Body Scan Informatie:  _____________________________________________________ 

Advies lichaam:   _____________________________________________________ 

Advies paard:   _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Client:     _____________________________________________________ 

Paard:     _____________________________________________________ 

Body Scan Informatie:  _____________________________________________________ 

Advies lichaam:   _____________________________________________________ 

Advies paard:   _____________________________________________________ 

 


