
 
Hulpvragen en positieve Affirmaties bij coaching 
 
De meeste mensen hebben hun aandacht in hun hoofd en de mentale bescherming 
laag die daar bij hoort. 
Op de vraag “wat voel je” wordt door de coachee vaak een mentale verwoording 
van een gevoel gegeven. Bijvoorbeeld: ik voel me onzeker, geraakt, geïrriteerd, 
bedreigd, ongemakkelijk, afgewezen, onveilig. In plaats van: bang, verdrietig, boos, 
angstig,.... 
 
Om de coachee in contact te brengen met zichzelf, is voelen erg belangrijk. In de 
gevoelslaag liggen namelijk ook de behoeften. 
We gaan dan een laag dieper naar het emotionele lichaam.  
Eigenlijk komen we steeds dichter bij het gevoel van tekort, dat ooit is ontstaan door 
gebrek aan veiligheid, liefde, waardering, etc..  
Elk mens heeft geleerd om die teleurstelling van tekort uit de weg te gaan. Het effect 
is dat de bescherming aan gaat. 
Meestal zal je coachee direct een oorzaak van het gevoel kunnen aanwijzen. De 
reden of schuld ligt bij de ander; dit of dat maakt me onzeker, dat heeft me geraakt, 
die heeft me afgewezen, hij bedreigt me. Weg van de emotionele en fysieke pijn. 
Daaronder ligt het werkelijke voelen van emoties en lichaam: Bang, Blij, Bedroeft en 
Boos (de 4 B’s). Zo komt de coachee dichter bij wat er werkelijk wordt gevoeld en 
wat er nodig is: zijn of haar werkelijke behoefte.  
Om het makkelijker te maken om de onderliggende emoties gewaar te worden en te 
gaan voelen kun je eerst vragen: 
 
‘Is er een plek in je tuin waar het prettig/levendig/warm voelt?’ 
of:’stel je een plek voor die heel aangenaam voor je is in je tuin, precies wat je nu 
nodig hebt 
 
Begeleid naar die mooie plek, dat kan bijvoorbeeld een Bron zijn van  levensenergie, 
de schoonheid van een bloem, voedzame grond,... 
 
vraag dan Hoe voelt dat in je lichaam; Maak het gevoel sterker; Welke kwaliteiten 
horen daarbij; Waar ben je met deze energie toe in staat; Kun je die energie echt 
voelen en je lichaam er mee opvullen. 
 
Laat de coachee opnieuw versmelten met de boom, de boom vullen met deze 
nieuwe plezierige energie. De boom verandert nu.   
 
Hoe ziet de boom er nu uit? ; Kun je vanuit dit  prettige/ warme/ levendige/ krachtige 
gevoel je wortels / takken uitbreiden naar een plek die misschien wat gespannen 
voelt/ wat vast voelt/ pijnlijk voelt? Die er anders uitziet dan de rest/ die je aandacht 
trekt/ die je opvalt?’ 
Maak contact met die plek. 
Laat de wortels van de boom die speciale energie uit alle plekken in de tuin 
opnemen. Ook op moeizame plekken in de grond bevinden zich de belangrijke 
mineralen voor groei en ontwikkeling. 
 



Vanuit innerlijke kracht en talenten de ontmoeting met ‘het onaangename’ 
aangaan, is vaak al voldoende voor verandering. 
Kijk helder waarnemend mee naar de  energetische veranderingen in lichaam boom 
en tuin. 
Hierbij passen positieve affirmaties. “aanmoedigingen” Coachees denken vaak dat 
ze niet mogen, durven of kunnen. Oude negatieve (zelf)beelden zitten in de weg. 
Door positieve affirmaties te herhalen (als een mantra) integreren positieve 
(zelf)beelden. 
 
Mooie integratie oefening is de innerlijke stem elke keer antwoord te laten geven op 
een positieve affirmatie. Bijvoorbeeld: Ik ben het waard om gezond te zijn 
(commentaar: Ik ben het helemaal niet waard om gezond te zijn) Ik ben het waard 
om gezond te zijn (commentaar: Zeker niet altijd) Ik ben het waard om gezond te zijn 
(commentaar: Nou soms misschien) Ik ben het waard om gezond te zijn 
(commentaar: Op sommige plekken in mijn lijf) Ik ben het waard om gezond te zijn 
(commentaar: Op een paar plekken niet) Ik ben het waard om gezond te zijn 
(commentaar: Ik ben het waard om gezond te zijn). De affirmatie is geïntegreerd. 
 
Een andere oefening om tot een positieve affirmatie te komen is de energie van je 
coachee eerst te bevragen op fysieke en emotionele belemmeringen, deze terug te 
brengen tot een (of twee) van de 4 B’s, vervolgens de Hara te stromen en te laten 
verwoorden wat de energie van de Hara doet of wil zeggen op de belemmerde 
plek. 
De energie in de buik ( bij het Tan Tien) geeft de aarde component die de hara 
biedt, vaak gaat dit over vormen van kracht. 
De energie uit de kosmos (I.D. punt) maakt de energie los in de Crown, vaak gaat dit 
over talenten. 
Als dat duidelijk is kun je de beide energieën naar de ziele zetel laten stromen en hier 
de woorden voor een positieve affirmatie laten uitspreken of vinden. 
Soms is dat een woord of gevoel wat je kunt bevragen tot het meer helder wordt,  
 
Je kunt de positieve affirmatie vinden door de kwaliteiten die je coachee tegen komt 
uit te vergroten of de negatieve plekken te bevragen, als je de uitkomst omdraait 
heb je een positieve affirmatie. 
Bijvoorbeeld: mijn energie loopt weg als mensen kritisch naar me kijken. Affirmatie ik 
stroom mijn energie krachtig in mijn eigen ruimte en laat dit zien. 
 
Zoek naar negatieve zelfbeelden ‘plaatjes’ en ‘overtuigingen’ in de aura, of in de 
tuin, hoe kun je de coachee daarnaar toe begeleiden. 
Let op jij bent de reader, kijk mee. 
Wat heeft de coachee aan talenten in huis om de situatie te veranderen, hoe wordt 
deze plek in de tuin weer voedend. Welke affirmatie geef je mee om het nieuwe 
zelfbeeld te integreren. 
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