Bestemming
onbekend
Seksueel misbruik laat diepe sporen na.

De gevolgen zijn immens en heeft
verstrekkende gevolgen op het bestaan
van mensen.
Bestemming onbekend is meerdaagse
coaching in het landschap van de schade
na seksueel misbruik.
Niemand weet wat we onderweg tegen
komen, maar alles is welkom!

Ga jij mee op deze reis?

Even voorstellen
Hoi, ik ben Evi Victorine van Ingen-Henderikx. Ik ben
opgeleid traumaseksuoloog en bied inmiddels enkele jaren
hulp na seksueel misbruik door schrijven, spreken en
begeleiden. Natuurlijk ging daar een hele reis aan vooraf.
Ruim twintig jaar therapie en veel aangerichte schade in
mijn eigen leven verder, kwam ik erachter dat seksueel
misbruik én de bedding waarin dit kon plaatsvinden, aan
de grondslag lag van mijn worstelingen. Veel van mijn
denken, voelen en handelen was -zonder dat ik het door
had- gebouwd op die beschadigde bouwsteen. Hoezeer ik
ook mijn best deed een volwaardig leven op te bouwen,
het geheim waarin de schade was aangebracht, maakte
mij een lange tijd blind voor wat al die tijd voor mijn neus
lag.
Helen van seksueel misbruik is een flinke reis. Het onder
ogen komen van het misbruik én de schade kan een leven
lang duren. Ik kan je vanuit een combinatie van kennis én
ervaring, ondersteunen in het leren herkennen van de
wisselende bewegingen in jezelf; het ont-kluwen van het
web wat zich in jou heeft genesteld; en stap voor stap
begeleiden op deze grillige weg.
Kortom, ik ben graag gids op jouw reis!

‘’Jij voelt zo ontzettend veilig. En je hebt een prachtige stem. Beetje moeder aarde, beetje rauw en diep. Een stem vol
leven en met heel veel rust. Ik vind je een enorme kracht uitstralen en tegelijkertijd heel veel zachtheid. Ik vind jouw eigen
reis ook heel erg prachtig en die reis heeft ook mij heel erg geholpen tijdens onze sessies. Door die reis kon jij bijsturen en
koppelen en schuren en snappen - zonder het voor mij in te vullen. Super knap vind ik dat. Je hebt me begeleid en hand in
hand mee gelopen en me over een rand geduwd en me opgevangen, eigenlijk allemaal tegelijkertijd. Ik kan nu niet
zeggen hoe ontzettend veel impact dit op mij heeft - vraag dat me over een jaar nog eens ;) - maar ik kan nu al wel
zeggen hoeveel het voor me betekent heeft en hoeveel het mij gaat brengen en hoeveel vertrouwen in daar in heb nu. Je
bent een spiegel voor me geweest en het is een hele mooie spiegel om in te kijken. Mijn dank is enorm groot.’’ Kat

Seksueel misbruik is
een aanslag op de ziel
Er zijn veel mensen die langdurig met klachten
rondlopen, zonder door te hebben dat de schade van
seksueel misbruik aan de grondslag ligt van hun steeds
terugkerende worstelingen. Ook zijn er veel mensen
die -ondanks het ondergaan van bewezen werkende
therapie- geen heling en herstel kunnen vinden.
Een seksueel trauma is een heel specifiek trauma. De
combinatie van trauma en seksuele lust brengt een
duivelse verbinding in een mens aan. Het is deze
complexe twist tussen lust, pijn, seksuele opwinding
en de schokkende ervaring die in de innerlijke
structuur van een mens bijna onoplosbare
tegenstellingen aanbrengt, wat een grote invloed heeft
op gevoelens, gedachten en handelingen.
Seksueel misbruik geeft in het leven wat erop volgt
een gevoel van ontworteldheid, van dakloos zijn, niet
thuis zijn bij jezelf. Herinneringen eraan kan men in
ontreddering brengen. Maar ook kan de ervaring
langdurig uit het bewuste geheugen verdwijnen en
soms -zelf na jaren- zich plotseling weer aandienen.
Seksueel misbruik is een aanslag op de ziel.

Het onontdekte
schadeveld
De gevolgen van de schade van seksueel misbruik
wordt vaak niet gezien voor wat het werkelijk is. Niet
door de omgeving -maar het allerergste- ook niet door
de persoon die de schade leeft zelf. Misschien heb je
het gevoel al heel veel gedaan te hebben. Zet je soms
grote stappen, maar lijkt het vaak ook dat je stilstaat of
zelfs achteruit gaat. Alle bewegingen zijn logisch, je
hebt ze alleen te leren begrijpen.
Mijn ervaring is dat het onder ogen komen van
seksueel misbruik moeilijk is voor mensen. Maar het
zien van de gevolgen van de schade misschien nog wel
meer impact heeft dan het misbruik zelf. Het is een
zeer pijnlijk besef dat veel schade onontdekt is, maar
wel al die tijd meedoet in je bestaan.
Seksueel misbruik besmet alle relaties en
levensgebieden. Het kruipt in ieder hoekje van je
bestaan, geen vezel laat het ongemoeid. Dit
verwerkingsproces vraagt veiligheid, liefde en geduld,
maar ook moed, kracht en doorzettingsvermogen. Om
uiteindelijk dwars door het schadeveld heen te
bewegen en de weg terug te vinden naar jezelf.

Mogelijk worstel jij met thema’s als;
•

Snel ervaren van schuld en schaamte gevoelens

•

Gevoelens van diepe eenzaamheid

•

Onverklaarbare gevoelens van zinloosheid en
somberheid

•

Geen nee kunnen zeggen

•

Herhaling van misbruik situaties

•

Buitensporige boosheid en explosiviteit

•

Moeilijk keuzes kunnen maken

•

Jezelf niet echt durven uitspreken

Bestemming onbekend is voor iedereen die:

•

Jezelf niet kunnen beschermen

-

vastloopt in zijn/haar leven als gevolg van seksueel
misbruik (ook als je dit niet zeker weet).

•

Jezelf overmatig willen beschermen

-

de effecten van seksueel misbruik op de verschillende
levensgebieden wil onderzoeken.

•

Overmatige zorg voor de ander

•

Geen of weinig contact met je gevoelsleven

-

de verbindingen die seksueel misbruik in de innerlijke
(seksuele) structuur heeft aangelegd wil ontrafelen.

•

Het ervaren van een bevroren gevoelsleven

-

op het moment in zijn/haar leven is aangekomen dat
hij/zij bereid is naar pijnstukken te gaan.

•

Worstelen met macht en onmacht gevoelens

•

Niet weten wie je bent

-

klaar is met een leven in of met geheimen en deze onder
ogen wil komen.

•

Leven met geheimen

-

het fysieke en mentale vermogen heeft een paar dagen
achtereenvolgend intensieve coaching aan te gaan.

•

Je lichaam wat niet van jou voelt

-

even uit de eigen omgeving wil en zichzelf in een bubbel
wil onderdompelen, waar het alleen maar over jezelf
gaat.

•

Verstoorde intimiteit

•

Besmette seksualiteit

•

Seksuele apathie

•

Dwangmatige seks

•

Twijfels over geaardheid of gender

•

Onverklaarbare lichamelijk klachten

Voor wie is deze reis?
Bij heling van seksueel misbruik is er geen short cut. Mensen
die een quick fix willen, zijn bij bestemming onbekend niet
aan het juiste adres. De realiteit is dat omgaan met de
gevolgen van seksueel misbruik, een lang en grillig proces kan
zijn. Deze reis is een kennismaking met jezelf en de gevolgen
van seksueel misbruik. Maar ook vult het jouw persoonlijke
rugzak en daarmee is het een onderdeel van een veel grotere
reis in jouw leven.

-

ervoor openstaat veelvuldig met opstellingen te werken.

-

al verschillende therapieën heeft gehad, maar niet verder
komt of steeds opnieuw vastloopt.

Waarom deze reis?
‘’Na het ene geopende deurtje, opent de
volgende. Ik loop mee in donkere kelders, via
onbekende paden, naar lichte kamers. Ik ben
getuige van alle besmetting en dadertroep.
En hoe deze laagje voor laagje wordt
ontmaskerd en wegstroomt. Ik ben de
schouder in het ondragelijke en onmenselijke.
En deelgenoot van hoe het groeiende
vermogen tot dragen weer menselijk maakt.
Ik gids in een web van verstikkende
daderverbindingen en aanschouw hoe deze
ontrafelen en lucht geven. Ik kijk mee in de
slaapkamer om dader-seks en seksualiteit te
helpen onderscheiden. Ik mag zien hoe een
immens schadeveld zich langzaam ontvouwd
tot een ereveld. En ik krijg bevestigd dat
helingsdrang altijd haar weg altijd vindt.’’
Evi

In de reis
Tijdens deze meerdaagse reis zullen we aan de hand van
modellen en opstellingen vanuit de traumaseksuologie en
andere (lichaamsgerichte) werkvormen, ons richten op de
verbindingen die werden gelegd bij seksueel misbruik en de
psychisch emotionele, seksuele- en lichamelijke schade die
hierbij is opgelopen. Het losmaken van deze oude
verbindingen en nieuwe verbindingen aanleggen is het
hoofddoel van deze dagen.

In de reis mag je worstelen, twijfelen, zoeken en
(her)ontdekken. Je mag deelnemen met alles wat je
meebrengt. Ook -of misschien wel juist- met datgene wat je
spannend vindt om van jezelf te laten zien. Ik bied je de
ruimte om in een veilige omgeving de gevolgen van het
seksueel misbruik af te pellen, jezelf te verkennen en
uiteindelijk opnieuw te ontmoeten. De richting bied ik aan,
de route die je loopt bepaal jij, de uitkomst mag zich
ontvouwen.

‘’Eindelijk durfde ik de stap te zetten en op zoek te gaan naar die

bestemming! Wat zou ik tegen komen, waar loop ik tegen aan, wat zou
het met me doen? Allemaal vragen waarop ik gaandeweg mijn reis
antwoorden heb gekregen, maar er ook nog verschillende vragen
openstaan. Door Evi worden me steeds meer dingen duidelijk, durf ik
dingen bij de naam te noemen, te voelen, te beseffen waarom ik dingen
doe, die ik doe, te ervaren en ook dat het anders mag. Nee, mijn
bestemming is nog niet bekend, maar ik ben op de goede weg….’’
Wendy

Nog meer over
bestemming onbekend

“Ik vind het superfijn dat alles is zoals het is en flowt op die manier. Dat je je intuïtie volgt vind ik juist je kracht. De sessies volgden elkaar op
en waren precies de juiste volgorde. Het visueel maken van alle thema's die we zorgvuldig uit hadden gekozen maakte dat ik er naar kon
kijken, in de gevoelens kon zitten, er omheen kon lopen, van veraf naar kon kijken en er middenin kon zitten. Ik denk dat alle processen
enorm veel ontrafeld hebben dat als een kluwen in elkaar zat. Ik voel nu waar iets zit. Het allermooiste moment wat ik voor altijd koester, is
het moment dat ik voor het eerst voelde wie ik was voordat er ooit iets met me gebeurd is. Alsof je opnieuw wordt geboren zeg maar. Dat
neem ik altijd met me mee. En dan nog een moment, het moment dat jij het wilde vastleggen, dat bevestigde zo dat er iemand was die het
zag en direct ook bewijs ervan wilde hebben. Daar ben ik enorm dankbaar voor dat ik dat heb mogen voelen. De afwisseling van theorie,
visualisatie en meditatie en de opstellingen en oefeningen was heel fijn. Daardoor ga je ook al die lagen door denk ik. Ik kon uit mijn hoofd en
in mijn lijf. De brieven kwamen ook steeds op het juiste moment. Heel mooi. Ook dan een biertje en een kampvuurtje hoorde er echt bij als
een warm badje na een dag hard werken. De plek was ook bijzonder en fijn. k heb enorm veel over mezelf geleerd en er is veel aangezet in
mezelf. Ik kijk er naar uit om hiermee aan de slag te gaan ook. Ik laat het nog even landen en dan pak ik de theorie én de foto's er nog eens
bij. Maar je hebt op 1000 knoppen gedrukt en die staan aan! DANKJEWEL dat je doet wat je doet. En dat ik daarvan mocht leren. Wat een
prachtmens ben je.’’ Kat

Praktisch
Het navolgende is inbegrepen bij bestemming onbekend:
-

Afstemmingsgesprek voorafgaande aan de reis.

-

Intensieve 1 op 1 coaching (1 op 2 coaching is bespreekbaar).

-

Verblijf in een natuurhuisje in NLD, gedurende 4 aaneengesloten dagen
De locatie waar we verblijven dient als vaste basis waar we slapen, koken, eten en rusten.
Het is een afgelegen locatie in de natuur waar we voldoende privacy en bewegingsruimte hebben.
De verschillende coaching sessies zullen afwisselend binnen en buiten gehouden worden.

-

3 overnachtingen in een privé kamer.

-

Eten en drinken gedurende het hele verblijf.

-

Evaluatiegesprek na de reis.

Investering:
Bestemming onbekend wordt aangeboden voor een bedrag van € 2750,- p.p. excl. BTW.
Maatwerk:
Zo uniek als jij bent, is de reis te allen tijden maatwerk.
Mocht je andere wensen hebben dan bovenstaand beschreven,
neem gerust contact op om jouw wensen en mijn mogelijkheden te bespreken.
Mogelijkheden binnen bestemming onbekend:
Coaching op een eigen locatie; coaching buiten Nederland: meer dagen.
Neem voor meer informatie of boeken contact op met:
Evi Victorine van Ingen-Henderikx
vertel@evimaaktallesbespreekbaar.nl

