
Wanneer je therapeutische en op de zielslaag met mensen werkt is het van belang als leider je

interne grens te kennen, te voelen, te nemen en te dragen. Je interne grens is die plek in je lijf waar je

jouw eigen pijn voelbaar is, zonder dat het gaat over de ander. Jouw geschiedenis, jouw ervaringen,

jouw kwetsuren en jouw hunkeren is aan jou. Niet aan je deelnemer. Zolang je in ogenschouw houdt

wat van jou is (en wat je dus zelf te dragen hebt) en wat van de deelnemer is, kun je open en eerlijk

begeleiden. Als je niet je eigen interne grens voelt of kan dragen, kom je in de overdracht en de

tegenoverdracht terecht en reageren deelnemer en begeleider op elkaars pijnstukken. 

♥ Intern versus extern: 

Als kind leer je je eigen ruimte kennen en onderscheiden van de ander in het contact met je ouders /

opvoeders. Waar komt iets binnen? Waar blijft het buiten? Wat voed en wat niet? Wat adem je in en

wat uit? Als begeleider heb je langs de kwetsuren op deze interne en externe grens te voelen, zodat

je je deelnemers in openheid kan begeleiden. Wees je bewust van je oude kindstukken en waar die in

begeleiding van een ander geraakt kunnen worden.

♥ Deelnemers zijn:

Deelnemer zijn van je eigen groep is open leren luisteren, jezelf in durven brengen, kwetsbaar zijn,

zodat je daarna ook deelnemers mee het diepe in kan nemen. Het onderscheid tussen begeleider en

deelnemer is verticaal (er is een machtsverhouding), maar op de diepere laag sta je horizontaal ten

opzichte van elkaar. Je bent elkaars gelijke in het mens zijn. Dit is anders dan familieleden. Deze staan

verticaal ten opzichte van elkaar. 

♥ Insluiten en uitsluiten:

Datgene (of diegene) dat je niet in jezelf kan toelaten, kun je ook in de ander niet toelaten. Als

begeleider heb je die eigen pijnstukken te leren kennen en dragen, zodat je compassie kan voelen

voor deelnemers met vergelijkbare stukken. Daarnaast gaat dit ook over het insluiten van alles in de

deelnemer om zo goed mogelijk naast haar te kunnen staan. Dus sluit de ouders, de geschiedenis, de

ervaringen en de conditioneringen daarvan van de deelnemer in, zodat zij permissie voelt er

helemaal te kunnen zijn. 

♥ Inademing en de 2e impuls:

We reageren vaak vanuit een geconditioneerde impuls, die voort komt uit onze opvoeding, familie

systeem, maatschappij of normen en waarden. Onze tweede impuls, die uit de stilte voortkomt, is

vaak een eerlijkere, natuurlijkere impuls. Dus leer om niet direct te reageren, maar in te ademen, stil

te vallen (de pijn te dragen die daarin opkomt) en pas dan, verbonden met je essentie, te reageren. 
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♥ Begeleidersplek en de 4 basisprincipes:

1) erkennen wat er is: durf te benoemen wat er gaande is, wat waar is, wat speelt. Zowel in de groep

als in jou. Erken je eigen ervaring, kwaliteiten, onzekerheden of kwetsuren

2) erbij horen: zowel bij de deelnemers, als bij je ouders, collega's, vrouwencoaches etc. Voel dat je

daarin plek kan nemen én je eigen positie in draagt. 

3) in de orde opgenomen worden: neem je plek als (jonge, ervaren, wijze, eerste) leider, als dochter

van je ouders, als ondernemer, als moeder en als wat jij allemaal nog meer bent dat je op deze plek

als begeleider heeft gebracht.

4) dat de balans van geven en nemen correct is: zorg dat je niet alleen geeft aan de deelnemers, maar

ook ontvangt. In materie, complimenten, cadeaus, hulp, ervaring etc. (denk aan de 5 liefdestalen en

welke jou daarin voedt). Als de balans voor jou niet in orde is, stop je met dit werk. Als de balans voor

de deelnemer niet in orde is (te veel of te weinig) stopt deze met jouw training. 

♥ Eenzaamheidstaak: 

Wees je ervan bewust dat de plek van begeleider een eenzame plek is. Jij hebt daar jouw eigen

kwetsuren te dragen. Dat wat je voelt in de oefeningen, in het contact met je deelnemers, in het

begeleiden is aan jou en jou alleen. Je bent daarin niet gelijk aan de deelnemers. Het zijn niet je

vrienden of geliefden. Als je stil staat bij jouw taak als begeleider kom je onherroepelijk uit bij je eigen

eenzaamheid. Door die ervaring te laten rusten en er door heen te ademen, kan je je laten dragen

door dat wat groter is dan jij. Dan kun je wat je deelnemer ook doet of laat, bij haar laten en je eigen

taak nemen. 

♥ Eenheidsbewustzijn: 

Naast je eenzaamheidstaak als begeleider zijn we ook allemaal één. Wij mensen zijn verbonden. Er is

een groter collectiever veld waarin we staan en bewegen. Wat jij heelt, heelt ook in een ander en vise

versa. Zolang we eerst onze individuele taak, rol en pijn nemen, kunnen we daarna ook in de

verbondenheid helen en landen. 


