
Waar komt jouw stevigheid, passie of vuur vandaan? Maak contact met die bron voor je lesgeeft.

Vanuit welke wond geef je les? Je hebt een ervaring gehad die je hier heeft gebracht. Dus draag

zorg voor die wond, juist in het lesgeven, omdat die wond steeds weer bloot komt te liggen. 

Hoe kom je de collectieve vrouwelijke wond tegen in het naar buiten stappen als leraar? En hoe

verzacht je de pijn in jezelf die je daarover mee draagt.

Wie probeer je via je deelnemers/je programma te bereiken, maar heb je nooit kunnen bereiken?

(papa? mama? etc.) Wie heeft je juist heel veel permissie gegeven? Kijk of je beide personen kunt

insluiten, terwijl je lesgeeft.

Als je naar de groep kijkt, waar moet jij dan langs in de ogen van de deelnemers die naar jou

kijken? En realiseer dat zij je enkel je deelnemers zijn. 

Als je voor de groep zit, waar moet jij dan langs in je eigen ogen gericht op de deelnemers? Kijk of

je dat deel in jou in zachtheid kan claimen in plaats van dat je jezelf moet overschreeuwen.

Hoe zorg je ervoor dat je al je deelnemers in je hart sluit? Inclusief hun kwetsuren,

onhebbelijkheden, onmachtigheden en alles dat ze jou doen laten voelen op de plek als leider. 

Persoonsgericht onderzoek
Lesgeven is een kwetsbaar iets. Je staat vol in de schijnwerpers. Jij bent de 'verlosser' die redding

komt brengen voor het vraagstuk van je deelnemers. Soms is dat een ervaring die ze willen. Soms

kennis, inzicht, een oplossing of simpelweg rust en ontspanning. Wat het ook is, alle ogen zijn op jou

gericht. 

Gelukkig hebben deelnemers vaak zelf voor jou gekozen. Dat maakt ze bereidwillig om van je aan te

nemen, maar als jouw handreiking niet op de juiste manier gegeven wordt, ben jij ook degene die de

lading over zich heen krijgt. Of dat nu verdiend of niet is. Daarom is het belangrijk dat je steeds je

eigen stukken blijft aankijken, zodat je zuiver voor de groep kunt zitten.

Deze vragen helpen je daarbij:
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