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Groepsgesprekken met lotgenoten worden in de reguliere hulpverlening nog 

onvoldoende onderkend als een zeer belangrijke schakel in het proces van 

healing. In groepsgesprekken kun je jouw verhaal kwijt, en zie en hoor je in de 

verhalen van anderen jezelf terug. Je voelt je niet meer alleen, de (sociale) 

schaamte die je voelt/voelde kun je delen, dat geeft veel verlichting en maakt 

de eenzaamheid kleiner. Je leert wat bondgenootschap is, waardoor het effect 

van gaslighting afneemt. Ons lichaam slaat alles op, totdat we ons veilig 

genoeg voelen om naar het voelen, erkennen en verwerken te gaan. Door 

doelgerichte vragen van de begeleider blijf je bij jezelf en krijg je meer inzicht 

in jouw eigen behoeften en patronen. Tijdens het healingsproces maak je 

steeds meer contact met jouw eigen wijsheid, die de ruimte krijgt. Je leert ook 

het principe van de oxygen mask (zuurstofmasker) toepassen: je leert jezelf en 

jouw welzijn steeds meer op de eerste plaats in jouw eigen leven te plaatsen. 

En aan mij, de coach die zelf door al die processen is heengegaan, kun je zien 

en voelen dat het mogelijk is door al die pijnlagen heen te gaan en werkelijk 

van overleven naar leven te groeien.  



Reacties van deelneemsters:  
 

“Zelfmoord is geen optie meer. Ik wil leven.” 
 
“Wat een intense ervaring gisteren. Ik kwam erheen met de gedachte 
dat ik mijn verhaal ‘gewoon’ zou vertellen... Er is tijdens en na de sessie 
zoveel bij mij losgeschud waarvan ik dacht dat ik het station reeds 
gepasseerd was. Een aantal dingen zijn mij nu duidelijk waarom ik vaak 
zo een onbestemd gevoel heb, het gevoel van eenzaamheid. Ik heb nu 
weer een startpunt. Ik voel een heleboel, het is van binnen flink 
omgewoeld. Dank je wel voor de prachtige begeleiding en de veilige 
omgeving.” 
 
“Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik zoveel pijn en verdriet in mij droeg 
en dat het werkt als je dat deelt en erover praat.” 
 
“Ik ben blij en zeer dankbaar dat ik de cirkel doorbroken heb en nog 
steeds aan het doorbreken ben. Dank je wel voor jouw begeleiding bij dit 
ongoing proces.” 

 

Healing is een proces, het is mogelijk en binnen bereik. Vanaf 24 maart 2020 

begint een nieuwe groep, waarvoor jij je kunt aanmelden. Acht bijeenkomsten 

in 2020 (24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni, 29 september, 27 oktober, 24 

november, 15 december), steeds op dinsdagavond, van 18.30 – 22.00 uur. Bij 

voldoende aanmeldingen kan er een tweede groep worden begeleid. Plaats: 

Amsterdam (vlakbij Muiderpoortstation). Aanmelden: stuur een mail naar 

u.n.marhe@gmail.com met daarin ook jouw telefoonnummer, naam en 

leeftijd. Jouw gegevens blijven veilig. Na aanmelding volgt een telefonisch 

intakegesprek. Bij wederzijds akkoord over deelname en de kosten wordt jouw 

deelname via e-mail bevestigd. Kijk ook op www.ushamarhe.nl   

http://www.ushamarhe.nl/

