
De verhalen van anderen zijn een toegangspoort naar eigen ervaringen en wijsheden die nog niet

doorleefd of doorvoeld zijn. Jouw verhaal kan een ander dus meenemen op haar reis naar binnen.

Onderstaande vragen helpen je om persoonlijke voorbeelden of ervaringen op te diepen uit je eigen

leven die vervolgens om te zetten in voorbeeld-verhalen die je kan inzetten tijdens je eigen

trainingen. Doe dat op een manier dat je de lezer deelgenoot maakt van een stukje uit jouw leven,

zodat het kan dienen als een voorbeeld. Je beantwoordt ze dus niet voor mij, maar voor jezelf. 

Zo ben ik ooit op zesjarige leeftijd met mijn fietsje over de kop gevlogen. Met een tand door mijn lip

en een verwoest fietsje (het eerste verjaardagscadeau dat ik me kan herinneren) heeft mijn moeder

aan wildvreemde mensen moeten vragen mij met hun auto thuis te brengen, terwijl zij met mijn

zusje achterop nog een half uur naar huis moest fietsen. Voor mij als zesjarige voelde dat zo onveilig,

dat ik besloot uit mijn lijf te vertrekken en dat ik de overtuiging aannam dat ik er niet op kan

vertrouwen dat de mensen die ik lief heb er voor mij zijn als het moeilijk wordt. Mijn vrouwenwerk is

dus een persoonlijke helingsreis terug mijn lijf in. 

Kun je het verhaal voelen? Wat dat doet met zo'n kind, maar ook wat voor prachtig voorbeeld dit kan

zijn over (on)veiligheid, verbinding en aan- of afwezig zijn in je lijf. 

Vier je verlangen

Wanneer je een programma start met een verlangen, heb je focus. Tijdens je training kun je daarop

terug grijpen. Het vormt zowel voor de deelnemer als de begeleider een leidraad voor het leerproces.

Daarom mag je nu stapsgewijs jouw verhaal opbouwen.  

Voel eens in met welk diep verlangen jij persoonlijk meedoet aan deze opleiding. Dus niet dat je

graag een vrouwengroep wil begeleiden of praktische tools wil leren, maar waarin jijzelf nog wil

groeien in de verbinding met je vrouwelijke energie. Omschrijf dit verlangen in de ik-vorm, haal de

toekomst naar je toe in de tegenwoordige tijd (Bv 'Ik ben super ontspannen en voel me sensueel in

mijn lijf' als dat een verlangen zou zijn van je.)
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Inzichtblad
Module 1: Vier je verlangen & Land in je lijf 



Onze verlangens komen vaak voort uit een gemis dat we in ons verleden hebben gekend. Kun je

omschrijven wat maakt dat dit zo relevant is voor jou op dit moment? 

Je kunt niet iets verlangen dat niet je kent. Dus er zijn momenten geweest waarop je hebt gevoeld

dat dit mogelijk was voor je. Dat dit waar kon zijn. Omschrijf eens zo'n moment. 

Omschrijf een kantelpunt dat er voor gezorgd heeft dat dit verlangen geen werkelijkheid meer voor

je was. 

Wat denk je dat je nodig hebt, mag leren, mag loslaten of mag vast grijpen om dit verlangen weer

werkelijkheid te doen zijn voor jou?

Omschrijf een moment in je leven waarop je iets diep en intens verlangde en dat het werkelijkheid

werd. Kijk of je het zo kan omschrijven dat je de lezer helemaal mee neemt in je verhaal. Wat voelde,

ervaarde, zag, rook, proefde je? Hoe zag het eruit? Wat deed het met jou? Voor welke verandering

zorgde het? (<- dit verhaal is dus een voorbeeldverhaal dat je kan versmelten met je persoonlijke

reis die je daarvoor beschreef.)

Welk inzicht, voorbeeld, kennis of wijsheid kun jij met dit verhaal aan je deelnemers overbrengen? 
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Land in je lijf

Omschrijf één of meerdere momenten in je leven waarop iets te groot, te heftig, te dichtbij, te snel

gebeurde waardoor jij niet anders kon dan uit je lijf vertrekken. 

Wat leverde dit vertrekken uit je lijf je op? En welk besluit maakte je daarbij?

Hoe merk je in het hier en nu aan jezelf dat je uit je lijf of niet aanwezig bent en in dat oude verhaal

bent gestapt? 

Wat helpt je om (voor een groep) terug in je lijf te komen? Denk aan praktische, energetische,

gevoelsmatige etc dingen.

Wat brengt het je als je aanwezig bent? Belangrijk om voor ogen te houden, want de roep om uit

ons lijf te vertrekken in deze wereld is groot. Dus de hunkering naar de terugkeer mag groter zijn.

Wat is het inzicht, wijsheid of voorbeeld dat je met dit verhaal kan overbrengen aan anderen? 
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