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‘Moeder-Worden’

Retraite dag 8 oktober
‘Tijd om te stralen‘

Laat je stralen
Moeder-Worden

‘Welkom bij de Moeder-Worden Retraite dag
Op 8 oktober bewandelen we samen de weg naar jouw innerlijke vuur.
De vrouw in ons kent vele facetten. Ze bevat een ongekende kracht, een
vuur en grootse verbinding.
Door met een kleine en intieme groep vrouwen samen te komen, elkaar
en jezelf écht te ontmoeten, je te verbinden en te vertragen, stroomt
het leven weer vol liefde en stralend door je heen.

diepere relatie met de eigen
binnenwereld. Met de essentie
zodat zij zich her-inneren wie zij in
wezen zijn. Ondersteund door
meditatie, lichaamswerk, hypnose
en Jungiaans Analytische therapie.

KITTY & NICKY

Wij begeleiden vrouwen naar een

Vrouw, moeder, Analytisch therapeut &
founder van Moeder-Worden

Wij zijn Kitty & Nicky

Moeder-Worden
Retraite dag

Retraite dag
8 oktober
9.30 - 16.30

Meditatie
pakket
Welkomstgift

Geheel
verzorgde dag
met heerlijke
lunch

€199,Het programma van de groepsdagen bestaat uit;
meditaties/visualisaties, lichaamswerk, verbindingsoefeningen,
sound healing en rituelen.

Laat je stralen

HET AVONTUUR VAN DE HELDIN

Her-inneren en je
verbinden met wie je in
essentie bent

Herken je dat?
- Je het gevoel hebt dat je soms emotionele blokkades ervaart in je lichaam?
- Je hart op slot gaat op emotionele momenten?
- Jij te weinig ruimte neemt voor jezelf?
- Niet dienende patronen je nog vastzetten?
- Je voelt dat het vuur in jou te weinig brandt?
- Dat je niet bewust aanwezig bent in het hier en nu?

En verlang jij ook naar?
- Zachtheid en ontspannen leven vanuit jouw essentie?
- In een veilige en intieme setting je verbinden met jouw verlangens?
- Ruimte innemen en helemaal jezelf zijn?
- Helemaal contact maken met jouw lichaam?
- Het gevoel hebben dat je gedragen wordt en samen bent?
- De oude pijn ombuigen naar een basis vertrouwen en innerlijke kracht.
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Vind je het spannend,
samenkomen met een groep
vrouwen?

In het begin twijfelde ik. Was
zenuwachtig en voelde een weerstand.
En dan ondanks de spanning zoveel
openheid. De kracht voelen van helemaal
mogen ontvangen. Een échte connectie
vanuit eerlijkheid mezelf en de ander
ontmoeten. Er zit zoveel kracht in het
samenkomen. Dit zou iedere vrouw moeten
doen. Het is zo waardevol om jezelf dit
te gunnen.

Retraite dag

Ik was het vertrouwen in
dat mezelf kwijt. Deze dag bracht me
zoveel ontspanning en rust. De diepe
connectie met andere vrouwen raakte me.
Er was zoveel herkenning.
Iedere vrouw zou dit zichzelf
mogen gunnen. Je hoeft niet alleen
maar nuttig te zijn, juist die ontspanning is
van zo'n grootse waarde en voelbaar
in mijn hele wezen.
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HET AVONTUUR VAN DE HELDIN

‘Je innerlijke vuur
draag je altijd bij je,
leer haar horen, voelen
en volgen. Ze brengt je
bij jouw ware zijn’

Programma
Inloop
9:30 - 10:00 Opening, Meditatie, Lichaamswerk &
10:00 - 12:00 verbindende oefeningen
12:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:30 Verbindende oefeningen
14:30 - 16:00 Soundhealing Ceremonie
16:00 - 16:30
Afronding
9:00 - 9:30

Praktische informatie

Locatie volgt nog

Inclusief koffie, thee, fruit en luxe veggie lunch
Dagen duren van 9.30 tot 16:30 uur
Draag gemakkelijke kleding en waarin je je stralend voelt

Ontmoeten wij jou daar?
Wij kijken ernaar uit jou te ontmoeten

Aanmelden kan via onze
website
www.moeder-worden.nl
of via
info@moeder-worden.nl

