Wat is een open-hart-cirkel?
Een open-hart-cirkel is een ontmoeting met iedereen die geraakt
is door het intense (existentieel) lijden, door de grote psychische
kwetsbaarheid van een jongere of jongvolwassene. In eerste instantie gaat het om de mensen die van zeer nabij betrokken zijn. Daarnaast kunnen ook andere mensen uitgenodigd worden. De regie ligt
in handen van het gezin. Degene die de open-hart-cirkel aanvraagt,
nodigt de anderen uit en motiveert hen om deel te nemen.
Een open-hart-cirkel gaat over datgene wat op dat moment wezenlijk speelt in het gezin en start met een opener waarbij iedereen,
ook de begeleiders, uitgenodigd wordt om hun verwachting en
gevoel over de ontmoeting uit te spreken. Aan de betrokkenen
wordt gevraagd wat hen op dit moment nauw aan het hart ligt.
De situatie die aanleiding gaf tot het aanvragen van de cirkel wordt
helder verwoord, door één van de begeleiders, samen met (één
van) de gezinsleden (‘we zijn hier vandaag bijeen omdat…’).
Alle deelnemers worden uitgenodigd om vanuit het hart diepgaand
te luisteren en in waarheid te spreken. Luisteren naar elkaar, naar
elkaars beleving, emoties, kwetsingen, verlangens… Spreken vanuit
jezelf, vanuit je eigen beleving, emoties, kwetsingen, verlangens…
Alle aanwezigen worden uitgenodigd om samen door de angst te
gaan, om de angst onder ogen te zien, om te reﬂecteren over wat
het gebeuren waarover men zich zorgen maakt op gezinsniveau
betekent… Vanuit het aanvaarden van de kwetsbaarheid groeien
er kansen om mensen, samen, terug in beweging te krijgen en
kan de kracht van kwetsbaarheid zichtbaar worden. Door in liefde
en verbinding de dialoog aan te gaan, kan er ruimte en gedragenheid ontstaan om samen te onderzoeken of er anders kan gekeken
worden naar de situatie, of er nieuwe perspectieven te vinden zijn.

‘Alleen met het hart kan je goed zien. Het wezenlijke is onzichtbaar voor de ogen, zegt de vos aan
de kleine prins.’
Antoine de Saint-Exupéry
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