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‘Purpose Guiding’ - Soul Cirkel richtlijnen 
  

"Elkaars ziel naar ontdekking brengen" 
 

Let op: het verlies van de manier waarop je jezelf tot dit moment hebt gekend is de prijs 

die je betaalt om toegelaten te worden tot de reis van je ziel. 

 

 

Beste vrienden, 

Dank je voor je instemming om deel te nemen aan mijn Soul Cirkel. Ik zal binnenkort contact met jullie 

opnemen (als ik dat nog niet heb gedaan) om een datum vast te stellen waarop we elkaar kunnen 

ontmoeten voor de eerste Soul Cirkel.   Ter voorbereiding van de eerste cirkel, zou ik het op prijs stellen 

als ieder van jullie de onderstaande richtlijnen zou doornemen. 

 

Richtlijnen voor de Soul Cirkel: 
1. Duidelijke Intentie:   

Laat in je verbeelding een duidelijk beeld ontstaan van een groep mensen die zich verzamelen rond 

een kampvuur (wat we al duizenden jaren doen) met de uitdrukkelijke bedoeling om de vraag van 

een vriend(in) te ondersteunen: "What do I do with this one wild, precious life?" (zo goed verwoord 

door Mary Oliver). De kring van supporters is voornamelijk stil en laat zijn aandacht rusten op het 

kampvuur en op het zoekproces van de vriend(in).  Wat is dit "zoekproces"?  Je vriend(in) (degene 

die bezig is met het Purpose Discovery programma) laat zijn volledige aandacht gaan naar zijn 

verlangen om zijn Visie, Gaven, Boodschap en Missie van zijn leven te kennen.  De aandacht van de 

vriend(in) is voor 90% innerlijk: hij/zij stelt zich beschikbaar voor beelden, symbolen en inzichten 

vanuit Soul.  De functie en het aanbod van de cirkel van ondersteuners is om getuige te zijn van het 

onderzoek van de vriend(in) (en zijn/haar inzichten), alsook om hun aanwezigheid/aandacht naar de 

vriend(in) te richten, om een veilige en krachtige container voor hem/haar te creëren om de 

eeuwenoude vraag te onderzoeken, "Wat is het doel van mijn leven?" De vriend(in) voor wie de Soul 

Cirkel gecreëerd is, heeft deze belofte gemaakt: ‘Voor het aankomend jaar van mijn leven zet ik me 

in om mijn Soul’s Purpose te ontdekken en te belichamen’. 

Stel je voor, een vriendin heeft je vereerd door te vragen of je de geboorte van haar baby zou willen 

bijwonen. Wat doet een vertrouwde vriend(in) als het geboorte zich ontvouwt?  Op een praktisch 

niveau - niet veel, want het is de doula, en verloskundige of gynaecoloog, die verantwoordelijk is 

voor het assisteren van de "mechanismen van de geboorte."  In plaats daarvan geef je hen de ruimte 

om op hun eigen wijsheid te vertrouwen en geef je hen de stille toestemming om in alle nederigheid 

te reflecteren.  

Als je ooit iemand hebt vastgehouden terwijl hij op sterven lag of een geboorte hebt bijgewoond, 

dan weet je misschien al iets over ruimte vasthouden.  Meestal is het gewoon komen opdagen, met 
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een stille aandacht die zegt: "Ik luister ten diepste naar je terwijl je je door dit proces beweegt" - of 

dat proces nu geboorte, sterven of het ontdekken van een Purpose is.  

 

2. Duidelijke grenzen:  
Als een Soul Cirkel verbinden we ons aan een eindpunt - twaalf maanden, op welk punt we de cirkel 

zullen "sluiten".  De twaalf maanden zijn voltooid op de eenjarige verjaardag van mijn eerste sessie 

met mijn Purpose Guide. 

 

3. Bijeenkomsten:  
Onze 7 bijeenkomsten (75 min. elk) zullen worden gepland binnen die 12 maanden. De 

slotbijeenkomst (#7) zal vallen op de eenjarige verjaardag van het begin van het programma. Onze 

bijeenkomsten zullen (meestal) samenvallen met specifieke modules van het 12-module Purpose 

Discovery proces.  

 

4. Bekwaam Leiderschap:  
Een Soul Cirkel vereist dat iedereen die deelneemt helpt een veilige ruimte te creëren. Daarnaast zal 

één persoon door de groep uitgenodigd worden om de facilitator te zijn.  De groep zal beslissen of 

deze taak zal rouleren of dat één persoon de rol zal vervullen gedurende de meeste (of alle) 

bijeenkomsten.  De facilitator heeft drie taken: 

- de tijdwaarnemer zijn;  

- aan het begin van elke bijeenkomst de afspraken (zie hieronder) hardop voorlezen; en 

- indien nodig, leden die buiten de afspraken treden er voorzichtig aan herinneren om "terug 

te keren".   

Bijvoorbeeld: "Hé Jane, ik wil je er op een warme, zachte en respectvolle manier aan herinneren dat 

een Soul Cirkel-bijeenkomst bedoeld is om onze vriend(in) een veilige plaats te bieden om zich bezig 

te houden met het innerlijke zoekproces. Daarom willen we als Soul Cirkel vooral in stilte blijven, 

gigawatts van aanwezigheid uitstralen, en slechts af en toe een vraag aanbieden die zijn/haar 

ervaring kan verdiepen, in tegenstelling tot het aanbieden van mini-lezingen, persoonlijke 

anekdotes, advies, onze meningen of 'therapie'." 

 

5. Gemeenschappelijke Afspraken:  
De gedeelde intentie van onze Soul Cirkel is het creëren van een bevorderlijke plaats voor Soul om 

zich te laten zien en haar wijsheid aan te bieden.  

 

Afspraken omvatten: 

- Diep luisteren & diep respect - Veel ruimte voor stilte 

- Een houding van openheid en ontvankelijkheid - Spiegelen vanuit het hart, niet het hoofd 

- Bij twijfel: vertragen, luister naar het ritme van Soul 

- Geen pingpong gesprekken, "therapie", mini-lezingen, advies geven, enz. 
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6. Structuur: 

0-10 min  

De begeleider luidt een bel en leest langzaam de basisregels voor. Dan, zonder commentaar of 

discussie, rust de groep samen in stilte. In deze 10 minuten ‘potentiëert’ de groep het veld, en 

de kring versmelt langzaam in de "wij-ruimte", het intersubjectieve veld van bewustzijn.  

10-20 min  

De vriend(in) begint: "Wat er gebeurt in mijn proces van Purpose Discovery is..." en blijft 

gedurende tien minuten spreken. 

20-60 min  

Twee belangrijke dingen gebeuren er tijdens het "hart" van de ontmoeting: 

1. De groep brengt haar aanwezigheid in ten voordele van de intentie van de vriend(in) om 

een glimp op te vangen van een facet van zijn/haar Purpose (genaamd: "Soul-ontmoeting" of 

“Soul-Encounter”). Het ge-potentiëerde veld staat de vriend(in) toe om deel te nemen aan het 

zoekproces. Terwijl de vriend(in) bezig is met het innerlijke werk van het onderzoek, is de Soul 

Cirkel bezig met actief luisteren. "Actief luisteren" is een manier van luisteren die de spreker 

dieper in zijn eigen woorden, gedachten, emoties en vragen trekt. Parker J. Palmer (die 

geïnspireerd op de Quaker traditie de structuur van de Soul Cirkel bedacht) schrijft over het 

belang van het oppakken van onderzoek in een gemeenschapssetting: "Hoe kunnen we vaardig 

de uitdaging aangaan om te kiezen voor heelheid? De uitdaging om heel te worden kunnen we 

het beste aangaan binnen een praktijkgemeenschap. We kunnen die uitdaging niet helemaal 

alleen aangaan, althans niet voor lang: we hebben betrouwbare relaties nodig, vasthoudende 

gemeenschappen van ondersteuning, als we de reis naar een onverdeeld leven willen volhouden.  

Die reis heeft eenzame passages, en toch is hij gewoon te zwaar om zonder de hulp van anderen 

te maken.  En omdat we zo'n groot vermogen tot zelfbedrog hebben, zullen we onderweg 

onvermijdelijk verdwalen zonder de correcties van buiten onszelf." 

2. Als iemand voelt dat het in de “geest” van de bijeenkomst past kan iemand uit de kring 

een reflectie, spiegeling of een vraag aanbieden die het thema dat de vriend(in) deelde verdiept.  

Zoals de Quaker Traditions Clearing Committee het verwoordt, komen we samen om "elkaars 

ziel tot ontdekking te brengen". De Soul Cirkel volgt de vriend(in), net zoals de vriend(in) de 

mysterieuze werking van de bijeenkomst volgt. De Soul Cirkel probeert nooit de vriend(in) in 

een "coole" of interessante richting te leiden. 

60-65 min  

Terwijl het  Soul Cirkel rust in de stilte en stilte samen, verteert de vriend(in) wat er voor 

hem/haar gebeurd is.  De rest van de groep verdiept het veld van aanwezigheid, biedt in stilte 

zegeningen en gebeden aan, dat de vriend(in) de moed vindt om de inzichten die ze tijdens de 

bijeenkomst heeft ontdekt, te leven. 

65-75 min  

Iedere persoon, te beginnen met de vriend(in), heeft de mogelijkheid om iets te zeggen 

waardoor ze zich compleet kan voelen met de bijeenkomst. 
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75 min  

Einde.  

 

Thema’s van de Soul Cirkel bijeenkomsten 
1. Hoe houd ik mezelf tegen? 
2. Wat ben ik bereid op te geven?  

Hoe kan ik ruimte maken voor iets totaal nieuws en generatiefs dat binnenkomt tijdens mijn 
SoulQuest?  
Om je op weg te helpen zou je een aantal van onderstaande vragen kunnen gebruiken: 
1. Welke relaties/vrienden staan in de weg van het verkennen van mijn diepste natuur? 

2. Welke activiteiten staan in de weg van het verkennen van mijn diepste natuur? 

3. Welke rollen staan in de weg van het ontdekken van mijn diepste natuur? 

4. Welke bezittingen staan in de weg van het ontdekken van mijn diepste natuur? 

5. Overgave van: Welke overtuigingen over hoe ik hoorde te zijn en hoe de wereld hoorde te 

werken, moet ik opgeven? 

6. Overgave aan: Aan welke diepe en wilde passies (begraven als ze mogen zijn) moet ik me 

overgeven? 

3. Death lodge Ceremonie.  
Creëer je eigen Death Lodge ceremonie. 
Voorbereiding: Lees " Making peace with the past DEATH LODGE" uit SoulCraft (blz. 105-108) door 

Bill Plotkin. (zie Downloads Soul Cirkel) 

4. Integratie Ceremonie. 
Vertel het verhaal van je zoektocht. Een paar suggesties: 
- Stel je deze scène voor...: Het is 50.000 v. Chr. Je hebt gevast, gebeden en de SoulQuest (=Nature 

Quest, = Threshold Ceremonie) volbracht. Je komt terug bij jouw "Raad van Ouderen". Ze kennen je 

al je hele leven. Ze luisteren naar je verhaal en reflecteren ("spiegelen") de diepere thema's over 

wat je op het punt staat te delen. Deze ouderen zijn vroedvrouwen, die je helpen om een nieuw 

verhaal te baren, dat meer opbrengt en krachtiger is dan het verhaal dat je ontgroeid bent. Het is 

niet allemaal "rozengeur en maneschijn" voor de deelnemers van je ouderlingenraad. Zij krijgen er 

een nieuwe ouderling bij als je versie 2.0 van je verhaal omarmt, maar ze verliezen ook een oude 

vriend(in), de manier waarop je vroeger was/handelde in hun aanwezigheid. Misschien merk je dat 

ze een beetje verdrietig zijn omdat ze afscheid moeten nemen van de "vroegere jij".  

- Hoe vertel je je verhaal?  Overweeg het te vertellen alsof het een droom is. Laat alles waarover je 

spreekt een "personage in je zoektocht-droom" zijn.   

- Wat je ook doet, kleineer NIET wat je hebt ontvangen. Behandel het als een geschenk van het 

denkbeeldige rijk. Je zult misschien niet begrijpen dat wat je hebt ontvangen eigenlijk een diamant 

was, totdat je de beelden, symbolen en gebeurtenissen van je zoektocht met anderen deelt. 

- Vertraag. Als je twijfelt, vertel het dan langzamer... 

5. Wedergeboorte Ceremonie. 
Je SoulQuest tijd is nog niet helemaal voorbij... nog niet. Plan vooraf aan deze bijeenkomst om het 
volgende te doen: 
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- Herformuleer enkele van de belangrijkste beelden/boodschappen/wijsheden die je hebt 

ontvangen tijdens je SoulQuest. Deel niet alles wat je ontving als een loutere herinnering. Deel het 

alsof je dit beeld/deze wijsheid op dit moment beleeft. Ga langzaam, totdat je voelt dat het 

beeld/de wijsheid je in beslag neemt. 

- Herformuleer wat je hebt losgelaten in de Death lodge Ceremonie. Laat je Soul Cirkel weten wat je 

van plan was achter te laten.  Breng hen op de hoogte van hoe succesvol je was om dit te doen. 

- Herformuleer waar je in geboren wordt. In plaats van dit alleen maar hardop te zeggen, wees stil 

en stil tot je je bezet voelt door wat als jou herboren wil worden. Vanuit die plaats kun je dan 

beginnen te spreken. 

- Recapitulatie: Deze Soul Cirkel bijeenkomst is het moment voor het integreren van wat je 

ontvangen hebt tijdens je SoulQuest (en het Purpose Discovery proces in het algemeen). De 

volgende bijeenkomst zal gaan over Belichaming. 

6. Purpose Project.   
Plan voor deze bijeenkomst het volgende: 

- Spreek hardop uit welk(e) project(en) door jou heen geboren wil(len) worden. 

- Stel je een leven voor waarin je 1-3 jaar vanaf nu geleefd hebt in dit project. Deel met je Soul Cirkel 

hoe je leven eruit ziet, maar vooral hoe het voelt. 

- Maak tussen het einde van bijeenkomst #6 en de laatste bijeenkomst #7 wekelijks een dagboek 

over de details van je project. 

7. Belichamen van het Purpose Project. 
In deze bijeenkomst zul je aan je Soul Cirkel verklaren welk Purpose je je in de volgende 1-3 jaar aan zult 

committeren EN wat je meta-doel is. 

- Deel de details van je Purpose Project met je  Soul Cirkel. Ga in op de details van het hoe en wanneer je 

dit project de tijd zult geven die het verdient. 

- Deel met je  Soul Cirkel wat het meta-doel (Visie, Taak/Missie) van dit project is. 

- Houd een zelfbedachte ceremonie ter gelegenheid van het 1-jarig jubileum van jouw start met het 

Purpose Discovery Program. 

 

EINDE 


