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Kinderen doen het van nature als 
ze bij elkaar komen, volwassenen 
herontdekken het: een kring vormen 
is een universele vorm van eenheid, 
gelijkwaardigheid en verbinding. 
In een cirkel is de energie anders, 
je bent elkaars gelijke en je voelt je 
er makkelijker gezien en gehoord.  

TEKST ANGÉLIQUE HEIJLIGERS  

Zitten in een kring doet de mens als sinds de oudheid. In een 
cirkel rond het vuur werden verhalen gedeeld, problemen aan-
gehoord en opgelost. Nu oude wijsheden herontdekt worden 
en we de afgelopen jaren de kracht van vollemaan- en vrouwen-
cirkels gevoeld hebben, ontstaan er overal in de wereld nog 
veel meer cirkels van human connection. 

Zonder oordeel 
Met de opkomst van meditatiecirkels, ademcirkels, Bijbelse 
cirkels, schrijfcirkels en mannencirkels, lijkt de cirkel de 
nieuwe manier van socializen. Lijkt. Sjamaan Sifra Nooter 
ziet een verband tussen de groeiende aandacht voor cirkels 
en de oude profetieën die ons vertelden dat in het jaar 2012 
alles zou veranderen. “Spiritueel is er een tijd aangebroken 
waarin de vrouwelijke energie van verbinding terugkomt.  
Als je om je heen kijkt, zie je dat het klopt. We beseffen dat 
het niet over jou of over mij gaat, maar over óns en dat we  
samen verder moeten op deze planeet. Alles is met elkaar 
verbonden. We worden uitgedaagd om niet meer lineair 
maar circulair over onze toekomst na te denken. Ik denk dat 
iedereen die deelneemt aan een cirkel, de verbindende kracht 
en de matriarchale energie ervaart.”
In haar eigen trainingen en op festivals nodigt ze al jaren 
vrouwen - en de laatste tijd ook steeds meer mannen -  

Veilig in de cirkel?
De groep die open staat voor het deelnemen  
aan oude rituelen en wijsheden groeit. Er is een 
collectief ontwaken gaande en samenkomen  
in cirkels is daar een onderdeel van. Dat kan 
voelen als eindelijk thuiskomen na een lange 
reis, maar het kan ook ver uit je comfortzone  
liggen en misschien zelfs overweldigend zijn. 
Spreken vanuit je authentieke zelf betekent  
namelijk ook dat je jezelf kwetsbaar opstelt. 
Lennart Klipp is psycholoog, relatiecoach en 
leidt groepstrainingen. Hij weet uit ervaring  
hoe helend een oprecht menselijk contact kan 
zijn. “Samenkomen in een cirkel waar je in een 
veilige omgeving je verhaal vertelt, kan een 
diepgewortelde behoefte aan menselijk contact 
vervullen. Maar er kunnen, misschien onverwacht, 
ook best heftige problemen en emoties naar  
boven komen waar de coach of cirkel zich geen 
raad mee weet. Als dat gebeurt, kan dat je juist 
isoleren van de rest van de groep en wat doet 
dat dan met je op het moment waarop je op je 
meest kwetsbaar bent? Voordat je deelneemt 
aan een cirkel, is het goed om jezelf af te vragen 
wat je er hoopt te vinden. Nieuwe vrienden, een 
gezellig samenzijn of ben je op zoek naar een 
plek waar je aan een probleem kunt werken?  
Een veilige cirkel waar je je gezien en gehoord 
voelt en je mag zijn wie je bent, is een heel  
mooi en belangrijk concept. Het vervult een  
sociale behoefte, maar is geen alternatief voor 
groepstherapie. Als je worstelt met een speci -
fiek probleem en je wilt daar aan werken, zoek 
dan liever een gespecialiseerde hulpverlener 
of hulpgroep.”

De 
magie 
van de 
healing 
circle
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Oprechte aandacht
Het sleutelbegrip van dit decennium is menselijke connectie. 
We kijken terug op jaren die gedomineerd werden door indi-
vidualisme, hedonisme, globalisering en technologisering. 
Via allerlei apps kunnen we waar dan ook ter wereld direct 
en razendsnel met elkaar communiceren, maar mensen  
hebben contact met soortgenoten in het echte leven nodig. 
Menselijke connectie zit in ons DNA, we hebben het net zo 
hard nodig als onderdak, eten en warmte om ons prettig te 
voelen. Eenzaamheid, je afgewezen of buitengesloten voelen, 
ervaren we als buitengewoon pijnlijk. Human connection,  
de uitwisseling van energie en emoties tussen mensen die 
oprechte aandacht hebben voor elkaar, is waar juist door de 
globalisering en technologisering behoefte aan is. We komen 
er steeds meer achter dat we via human connection momen-
ten, gevoelens en onderling contact op een dieper niveau 
doorleven. 
Onderzoekhoogleraar aan de universiteit van Houston en 
schrijfster Brené Brown schreef het boek ‘Verlangen naar 
Verbinding’ waarin ze uitlegt dat we ons in een spirituele  
crisis bevinden en dat de sleutel naar ergens bij horen ligt  
in een onlosmakelijke menselijke verbondenheid. Volgens 
Brown zijn we psychologisch, emotioneel, cognitief én spiri-
tueel geprogrammeerd voor verbinding, liefde en ergens bij 
willen horen. Het is de essentie van ons bestaan en geeft  
betekenis aan ons leven. Het is dan ook niet zo raar dat in de 
wereld van wellness en selfcare van Los Angeles, New York 
en later ook Amsterdam het fenomeen circling herontdekt is. 
Grondlegger ervan is de Amerikaan Guy Sengstock. In 1998 
kreeg hij tijdens een bezoek aan het festival Burning Man het 
inzicht dat er een gevoel van diepe verbondenheid ontstaat 
als mensen bij elkaar komen in een cirkel, bewust aanwezig 
zijn in het moment en met volle aandacht voor elkaar een  
gesprek hebben. Dat was het begin.  

In het moment
Anke Verhees (41) is connection coach en organiseert Circling 
Weekends in Amsterdam. “Negen jaar geleden deed ik mee 
aan een circling workshop in Engeland en toen ik daar er-
vaarde wat het met je kan doen, wist ik zeker dat dit iets is 
waar veel meer mensen behoefte aan hebben. Circling is een 
vorm van authentic relating. Er is geen doel, behalve met  
elkaar zijn in het moment. En precies dat kan paradoxaal een 
transformatie in werking zetten. Degene die de cirkel leidt  
en de deelnemers spreken van tevoren met elkaar af zichzelf 
en de ander te respecteren. Het kan kwetsbaar zijn om je 

uit om elkaar te ontmoeten in een cirkel. “Een hiërarchische  
opstelling zoals bijvoorbeeld een spreker die staat voor een 
rij zittende toehoorders, is typisch patriarchaal. Deze manier 
van communiceren zorgt voor verdeling. Vaak wil de spreker 
de toehoorders ergens van overtuigen, die op hun beurt weer 
met kritische vragen komen. De cirkels bevorderen juist zonder 
oordeel naar elkaar te luisteren. Er wordt verteld en geluisterd, 
gegeven en ontvangen in gelijke delen. Als er iemand spreekt, 
komt er wijsheid uit de cirkel. Daarbij gaat het niet alleen om 
de woorden die je spreekt, maar om je hele aanwezigheid.  
Jijzelf en iedereen in de cirkel komt op een ander denk- en 
gevoelsniveau door het samenzijn. Dat is de magische kracht 
van de cirkel. Niet alleen je denkend vermogen, maar je hele 
authentieke zelf draagt bij aan wat er gedeeld wordt. Zodra  
je deelt vanuit je authentieke zelf, dan is alles wat je zegt  
congruent. Je spreekt jouw waarheid.” 

Delen doet helen
OUDSTE VORM VAN SOCIALE INTERACTIE
Samenzitten in een cirkel is de oudste vorm van menselijke sociale interactie. Volgens de Amerikaanse 
psychologe en schrijfster Dr. Sharon G. Mijares zijn er bewijzen dat mensen al 300.000 jaar geleden  
samenkwamen in een cirkel rondom het vuur. Inheemse stammen gebruiken de cirkel nog steeds 
voor rituelen, feestelijke ceremonies en het delen van verhalen.

GEEN BEGIN OF EINDE
De cirkel is het symbool van eenheid, verbinding en perfectie. Als mensen samenkomen in een  
cirkel, ontmoeten ze elkaar in gelijkwaardigheid. Omdat een cirkel geen begin en einde heeft, kan 
de energie die onderling ontstaat oneindig blijven circuleren in de groep zolang de cirkel gesloten 
blijft. De cirkel kan dan ook versterkend werken bij het neerzetten van een collectieve intentie,  
meditatie of delen van gedachten en gevoelens. 

COMMUNICATIE OF CONNECTIE
Een tachtig jaar durend onderzoek aan de Harvard-universiteit toont aan dat een sterk ontwikkeld 
gevoel voor community de allerbelangrijkste factor is voor een lang, gelukkig leven en onderzoekers 
aan Universiteit van Californië concludeerden dat we sociale pijn hetzelfde beleven als fysieke pijn. 
Dat veel mensen het zo moeilijk vinden om zoiets natuurlijks als human connection te creëren, komt 
volgens auteur en spreker Sean Stephenson omdat we communicatie verwarren met connectie.  
Communicatie is een uitwisseling van informatie, terwijl connectie een uitwisseling is van menselijk-
heid en gevoelens. 

Basisrichtlijnen voor wie 
een cirkel wil organiseren
•  Een cirkel hoeft niet groot te zijn. Vijf tot zeven 

mensen waarbij je je comfortabel voelt en van 
wie je weet dat ze zich ook onderling goed  
verhouden, is prima. 

•  Besteed aandacht aan het inrichten van je  
cirkel. Plaats stoelen of zitkussentjes in een 
kring met in het midden een laag tafeltje of 
dienblad dat je inricht als een altaar met  
bijvoorbeeld kaarsjes, een theepot met  
kruidenthee, mooie bekertjes, een paar  
kristallen, palo santo en rozenblaadjes.

•  Voor de deelnemers en het verloop van de  
cirkel is het prettig als er een iemand de  
leiding heeft. Kies die vooraf uit. 

•  Spreek met de deelnemers af dat als de  
cirkel eenmaal begonnen is, niemand de  
cirkel meer mag verlaten of binnentreden. 

•  Spreek af dat wat besproken wordt in de  
cirkel, in de cirkel blijft. Wie even niets te zeg-
gen heeft, blijft een waardevolle aanwezige.

•  Telefoons gaan uit en zijn niet toegestaan  
in de cirkel.

•  Open de cirkel altijd met het benoemen dat  
er in de cirkel oordeelloos en respectvol naar 
elkaar geluisterd wordt.

•  Geef iedere deelnemer de ruimte en vrijheid  
om een beurt over te slaan. 

•  Hanteer een tijdslimiet. Drie kwartier tot een  
uur inclusief openen en afsluiten, kan al  
voldoende zijn. Je kunt na afloop nog even  
samen wat drinken en in een lossere setting  
met elkaar napraten.

De cirkel is 
een ‘wij-plek’, 
hij brengt je 
dichter bij 
anderen
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Drie ideeën voor zelf 
te organiseren cirkels

In een cirkel samenkomen is een 

mooie, inspirerende manier om een 

moment van oprechte aandacht te  

delen en een onderwerp, intentie  

of ritueel uit te diepen.

1. De Waarderingscirkel
In de waarderingscirkel krijgt iedereen een moment 
om complimenten en positieve aandacht te ontvan-
gen. Deze cirkel organiseer je voor een groep mensen 
die elkaar al kent, een hechte vriendengroep bijvoor-
beeld. Vraag iedereen een voorwerp mee te nemen 
waar voor hem of haar een liefdevolle energie vanuit 
gaat, bijvoorbeeld een rozenkwarts, een tarotkaart, 
een kaart met een spirit animal of een foto of voor-
werp dat hoort bij een mooie herinnering. 

Openingsritueel
Als iedereen in de cirkel zit, krijgt iedereen een minuut 
de tijd om iets te zeggen over het meegebrachte 
voorwerp en het neer te leggen op het altaar in het 
midden van de kring. Als iedereen aan de beurt is 
geweest, vraagt de leider van de cirkel aan ieder-
een om een paar minuten de ogen te sluiten en te  
focussen op de ademhaling. 

5 minuten van ontvangen
Ga rechtsom de kring langs. Iedereen krijgt gedu-
rende vijf minuten complimenten van de andere 
deelnemers. Deze complimenten beginnen met ‘Ik 
vind jou…’ en sluiten af met ‘Dit is wat dat met mij 
doet:…’ De ontvanger luistert alleen, en zegt niets 
anders dan ‘dank je wel’ na elk compliment dat er 
wordt gegeven.

Afsluiting 
De leider vraagt iedereen in de cirkel om elkaars 
hand vast te houden, de ogen twee minuten te  
sluiten om daarna degene links en rechts van je te 
omhelzen als afsluiting van de complimentencirkel.  

masker af te zetten. Als deelnemer bepaal je zelf wat je wilt 
laten zien. Een korte meditatie zorgt ervoor dat je in het  
moment aanwezig bent, met jezelf en de ander.  
Als je in de cirkel zit, hoef je niets anders te doen dan jezelf 
zijn om aandacht te krijgen. Wat daar ook bij hoort, is ver-
antwoording nemen voor je eigen communicatie en het effect 
daarvan op de ander. Door dat spiegelen aan een ander wor-
den blinde vlekken zichtbaar. Je ziet opeens wat bepaalde 
strategieën - waar je misschien al jaren aan vasthoudt - doen 
met een ander en hoe dat vervolgens weerkaatst op jezelf. Dat 
inzicht kan een reden zijn om patronen los te laten. Vaak 
denken mensen dat ze een bepaald masker of strategie nodig 
hebben om erbij te horen of liefde te mogen ontvangen. Dat 
ze bijvoorbeeld altijd beschikbaar, behulpzaam, sterk of aar-
dig moeten zijn. Deze strategieën zijn bijna altijd onbewust.  
Wat vaak gebeurt bij circling, is dat deze strategieën zicht-
baar worden. En wat er ook naar boven komt, is het inzicht 
dat je verschuilen achter een masker niet de connectie ople-
vert die je graag wilt. Juist jezelf kwetsbaar opstellen brengt 
je dichter bij de ander. De cirkel is een ‘wij’-plek. Er gebeurt 
iets in de groep, vaak vanuit een authentieke nieuwsgierig-
heid. Soms vinden mensen het moeilijk om aandacht te ont-
vangen, omdat ze dat in het dagelijks leven niet gewend zijn. 
Maar aandacht géven, dat gaat iedereen in de cirkel eigenlijk 
altijd heel makkelijk en vanzelfsprekend af. Na het weekend 
gaan mensen naar huis met het gevoel dat ze echt gezien  
zijn en dat ze erbij horen. Vaak brengt dat een verschuiving 
teweeg in hun dagelijks leven. Ze weten nu dat alleen al door 
gerichte aandacht, ze meer diepgang kunnen ervaren in  
relaties met anderen. We leren deze skills niet op school  
en vaak ook niet thuis, en daarom ben ik zo gepassioneerd 
om ze te verspreiden. Wat ik nog wel belangrijk vind om te 
zeggen is dat in principe iedereen welkom is in een circling 
weekend, maar dat ik wel een screening doe bij de mensen 
die zich ervoor aanmelden. Ik wil daarmee voorkomen dat  
er mensen naar het weekend komen om aan een probleem  
te werken dat groter is dan ik als connection coach aankan. 
Circling is geen therapie.”

 Meer info:
  •  connectionlab.nl
  •  lennartklipp.com

 Meer lezen:
  •  ‘Verlangen naar verbinding’,  

Brené Brow, uitgeverij Lev.
  •  ‘Het vergeten weten’,   

Sifra Nooter, uitgeverij Pumbo 

2. De Gesprekscirkel 
Een gesprekscirkel is geen discussiegroep. Het gaat 
om delen zonder oordeel, niet om anderen ergens 
van te overtuigen. Kies een onderwerp om over te 
praten en houd dat heel dicht bij de eigen belevings-
wereld. ‘Hoe was je dag’ of ‘hoe gaat het met je?’ 
klinkt misschien heel simpel, maar het zijn vragen 
die we in ons drukke leven te weinig met echte inte-
resse stellen of horen. Je kunt de cirkel ook wijden 
aan een stelling of een thema, dankbaarheid bijvoor-
beeld door de vraag ‘noem vijf dingen waar je dank-
baar voor bent’ te stellen. Je zult merken dat als je 
een eenvoudige, concrete vraag stelt, mensen al heel 
snel een verhaal uit hun eigen dagelijks leven delen. 

Openingsritueel
Degene die de cirkel leidt, laat een smeulend stokje 
palo santo rondgaan. Iedereen reinigt z’n eigen 
energieveld door met de palo santo even langs de 
aura te gaan. Als iedereen aan de beurt is geweest, 
loopt de leider van de cirkel nog een rondje met de 
palo santo om de energie van de cirkel te zuiveren 
en vraagt iedereen vervolgens om een paar minuten 
de ogen te sluiten en te focussen op de ademhaling. 
Na deze korte meditatie opent de leider het gesprek 
met het uitspreken van de vraag of het onderwerp 
dat je gekozen hebt voor de gesprekscirkel. 

Talking crystal 
Inheemse stammen gebruikten een ‘talking stick’  
of ander heilig voorwerp om aan te geven wie mocht 
spreken, een principe dat je ook in jouw gespreks-
kring kunt toepassen. Alleen wie het voorwerp vast-
houdt, is aan het woord en mag niet worden onder-
broken door anderen. Voor een gesprekskring kun  
je ook kiezen voor een ‘talking crystal’. Kies dan 
voor een kristal dat past bij het vijfde chakra - het 
keelchakra, dat staat voor zelfexpressie, voor uiten 
wat er in je omgaat - zoals een aquamarijn, angeliet 
of bergkristal. Het kristal gaat rond, en wie het vast 
heeft, krijgt het woord. 

Afsluiting
De leider legt de kristal in het midden op het altaar 
en zuivert de cirkel en iedereen die in de cirkel zit 
weer met palo santo. Vervolgens sluit iedereen een 
paar minuten de ogen en focust op de ademhaling 
voor een afsluitende meditatie. Als iedereen de ogen 
weer heeft geopend, is de gesprekscirkel voorbij. 

 

3. De Orakel Cirkel
Ook met een groep kun je orakelkaarten leggen, 
zoals de kaarten van The Wild Unknown, het Mystieke 
Sjamanen Orakel of de Inner Compass Cards. 
Hoewel de leider van de cirkel de kaart kiest, is het 
de energie en de intentie van de groep die bepaalt 
welke kaart zich laat zien. Voor deze cirkel heeft 
iedereen een pen en papier nodig.

Openingsritueel 
Leg de kaartenset waarmee je wilt werken op het  
altaar in het midden. De leider van de cirkel zuivert 
de cirkel, de deelnemers en de kaartenset met een 
smeulende salie-smudgestick. Daarna vraagt de  
leider aan de deelnemers om in gedachten een 
vraagstuk te formuleren. Wat speelt er in je leven 
waarin je graag meer inzicht wilt of hulp bij nodig 
hebt? Vervolgens vraagt de leider aan de groep  
om een paar minuten de ogen te sluiten, te focussen 
op de ademhaling, de kaarten en op het vraagstuk. 

Verleden, heden, toekomst
De leider pakt de kaartenset, schudt de kaarten en 
laat het stapeltje kaarten de cirkel rond gaan. Ieder-
een houdt de set even vast met het vraagstuk in ge-
dachten. Als de kaarten rond zijn geweest, worden 
ze geschud en trekt de leider blind drie kaarten: een 
voor het verleden, een voor het heden en een voor 
de toekomst, en legt ze blind neer op de grond. Eerst 
wordt de kaart voor het verleden omgedraaid. De 
groep krijgt drie minuten de tijd om op te schrijven 
wat de kaart voor hem of haar betekent in relatie tot 
het vraagstuk. Datzelfde doe je vervolgens met de 
kaart voor het heden en daarna met de kaart van de 
toekomst. Daarna vraagt de leider aan iedereen in 
de groep om in maximaal vijf minuten te vertellen 
welk inzicht de kaarten gegeven hebben.

Afsluiting
De leider vraagt de deelnemers om enkele minuten 
de ogen te sluiten en te focussen op de ademhaling. 
Ter afsluiting mag iedereen uit de set een kaart trek-
ken voor een korte persoonlijke boodschap.  
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