
	  	  

  
Doelstelling en verbanden in een coaching. 
 
De doelen die je als coach stelt houden natuurlijk een direct verband met de wensen en 
problematiek van je cliënt. 
Voor het stellen van die doelen is het belangrijk het volgende te weten:  
Wat is de leervraag van je cliënt. 
Deze vraag ligt vaak dieper dan de door je cliënt aangedragen coachingsvraag. 
Voor een goede coaching heeft de coachingsvraag van je coachee verdieping nodig. Dan 
wordt het een leervraag. 
Houd daarbij in je bewustzijn dat de coachee zelf al een onontdekt spiritueel antwoord in 
zich heeft en dit wil ontdekken in zijn of haar wezen, dat spirituele antwoord is vaak het 
antwoord op een persoonlijke belemmering. 
We gaan er hierbij van uit dat het wezen van je coachee dit antwoord wil leren vormgeven 
in een lichaam op aarde. 
De vraag en problematiek van je coachee spelen zich dus op een persoonlijke vlak af, terwijl 
het antwoord en de bijpassende energie door het wezen wordt aangegeven. 
Dit energetisch antwoord wordt uitgenodigd via de Hara in het lichaam van je cliënt. 
Elke plek in de Hara vult zich en zo komt er een intentie op gang. De intentie de problematiek 
op te lossen met de kwaliteiten van het wezen eerst voor het zelf dan voor de naasten en 
dan voor de wereld. Vaak is er ook verwarring over deze volgorde. 
 
Een ander doel wat je als coach dient te stelen is: Het ondersteunen van de energie van je 
coachee gedurende de coaching. 
Door kort de energie te checken kun je die voorwaarden in de ruimte brengen die de 
coachee een gevoel van gemak en moeiteloosheid kan verschaffen in zijn of haar 
onderzoek. 
Je kunt de energie check gebruiken met de rivier als metafoor 
Ook kun je de energie checken door de Hara van je cliënt te visualiseren en die plekken te 
ondersteunen tijdens de coaching die dat nodig hebben. 
 
Een derde doel wat je als coach dient te stelen is: 
Laat je coachee ontdekken, vul niet in, geef ruimte, gebruik de tuin als medium om te laten 
ontdekken , trap niet in de valkuil problemen als problemen te zien, problemen en obstakels 
zijn directe verwijzingen naar die kwaliteiten van het wezen , die vorm willen vinden. 
Ondersteun ook dit proces met je Hara. Maar verklap ze niet laat de ontdekkingen aan je 
coachee. 
Extra hulpmiddelen zijn: 
De vragen van Byron Katie, Somatic experience, 



een andere visualisatie gebruiken zoals die van het schip en de haven 
een onderdeel van de helende reis in je tuin toevoegen, kampvuur en vergeving 
speciale tuinen in je tuin laten visualiseren ter verdieping en verduidelijking 
 
Een belangrijk doel is ook: hulpbronnen helder maken. 
Als je helende aspecten gebruikt zoals bron energie, gidsen en begeleiders, een helende 
plek in je tuin, een steviger omheining, kortom wat dan ook,.. 
Integreer dan eerst de energie in de boom en tuin en lichaam van je coachee. 
 
integratie van de opgedane informatie. Laat de coachee zich steeds weer laten versmelten 
met de boom, breng de sapstroom opgang en laat de boom uitwisselen met kosmos en 
aarde en eventuele bronnen in de omgeving, maak dan veranderingen voelbaar in het 
lichaam, en dan weer terug, hoe ziet de boom er dan uit, hoe voelt dit, hoe veranderd 
hierdoor de tuin,…etc. 
 
Integratie is ook het meegeven van een affirmatie  
 
Maak dan ook de relatie met het dagelijkse leven. 
Stel je voor dat deze hulpbron zich in je dagelijkse leven vertaald, hoe zou deze er dan 
uitzien kan een vraag zijn aan je cliënt, of: 
Als je deze hulpbron zou vragen wat je kan ondersteunen in je dagelijkse leven wat zou dat 
dan kunnen zijn, geef de daadwerkelijke helende informatie gerust op papier mee net als de 
affirmatie 
 
Verbanden die je coaching nuttig maken en inzichtelijk zijn: 
De energie check: kies het checken van de Hara of de visualisatie van de rivier 
De tuin als uiting van het leven van je coachee 
De boom als uiting van de energie van je coachee 
Hoe de energie voelt in het lichaam van je coachee 
Maak kruisverbanden om te checken en te verdiepen 
 
Je kunt ter verduidelijking ook deelgebieden onderzoeken 
*In het beeld van de rivier kun je Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel onderzoeken, door 
met een van deze delen in je aandacht, een beeld van de rivier te vragen. 
*In het beeld van de tuin kun je deeltuinen laten visualiseren zoals de productie tuin, de 
speeltuin, de tuin van de geliefden, de familie tuin 
*In het beeld van de boom, hierin kun je ook energie laten uitwisselen, intern tussen wortels 
en takken extern tussen wortels en (voedings)bodem en takken en (zon)licht en lucht. 
 
Veel coaching plezier,.. 
liefs en licht,  
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