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Power retreat - Stap in je kracht

Voel je je machteloos, slap of futloos? Ben je boos en

gefrustreerd? Vind je het moeilijk om nee te zeggen? Geef je

meer dan je terugkrijgt? Vind je grenzen stellen moeilijk? Heb je

grote gevoelens van onrechtvaardigheid en breekt dit je op? Heb

je het gevoel dat je niet gezien en gehoord wordt? Heb je het

gevoel dat je vast zit en dat je leven een nieuwe wending nodig

heeft? 

Geef jij jezelf op voor een ander om zo te krijgen wat je wil?

Tijd om het over een andere boeg te gooien en je ware kracht te

gaan ontdekken. 

Je bent van harte welkom bij onze power retreat waarbij wij jou

gaan helpen in je volle kracht te gaan staan. We leren jou met

oefeningen, meditaties, liefdevolle ademsessies en lichaamswerk

je bestaansrecht op te eisen en jouw grenzen te eren. In de

groepssharings zul je catharsis- wat diepe transformatie

betekend- bereiken. Pasen is de tijd van wederopstanding.

Perfecte timing om jouw wederopstanding mogelijk te maken.

Een ding weet ik zeker: Na dit weekend is je leven voorgoed

veranderd en kun jij NEE zeggen tegen wat jou niet meer dient. 

Dus: 

Wil je krachtig grenzen kunnen stellen? 

Wil je patronen doorbreken?

Wil je je veilig voelen?

Wil je je ruimte in kunnen nemen? 

Wil je meer energie hebben?

Wil je krachtig voelen?

Wil je krachtig ja zeggen tegen jezelf? 

Dan is deze POWER retreat echt iets voor jou. 



Power retreat - Wat gaan we doen?

 

We gaan samen op weg waarbij jij je innerlijke kracht leert

kennen en ontvouwen. Waar je jouw NEE claimt en jouw eigen

kracht toe-eigent.  

We gaan schuld, schaamte en angst doorbreken door middel

van fysieke oefeningen, groepssharing, meditaties, liefdevolle

ademsessies en meer. Ook krijg je een stukje theorie mee hoe

interactie dynamieken werken en leer je doorgronden welke

conditionering er ten grondslag ligt aan waarom jij jezelf op geeft

voor een ander. 



Power retreat - Praktische informatie

Data:

Zaterdag 3 april 19:00- 19.30 aanloop /welkom 20.00 uur start

eerste groepscirkel

Maandag 5 april 18.00 einde. 

Weekend is inclusief overnachting en alle maaltijden. Op

zaterdag is er een lichte snack maar geen avondmaaltijd, dus

zorg dat je gegeten hebt. 

Locatie: De bronhoeve. 

Ossenwaard 14 Cothen

Hiervoor krijg je

2 overnachtingen

2x ontbijt

2x lunch

1x avondmaaltijd 

Welkomstsnack 

Onbeperkt koffie en thee

Snacks en fruit tussendoor

Deelname aan alle meditaties, oefeningen, sharings en

transformaties.

Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers.  

Zit je erg krap bij kas en voel je toch een sterke ja dat je hierbij aanwezig moet

zijn? Neem dan contact op met ons dan kijken we naar de mogelijkheden.

Investering: €455 euro 

Wil je erbij zijn? Mail ons op:

nina@medicinewoman.care

info@lindejelena.com

Of stuur ons een persoonlijk bericht.



De power retreat wordt gegeven door:

Nina Blessing

Mijn naam is Nina Blessing. Ik ben een arts en een gediplomeerd

meditatieleraar. Maar bovenal ben ik een vrouw die zich heeft

losgemaakt van de cyclus van misbruik door het diepe innerlijke

werk te doen. Het is mijn roeping om jou te helpen hetzelfde te

doen. Ik wil dat je de meest levendige en bekrachtigde mens

wordt die er is. Ik wil dat je je gelukkig voelt en van het leven

geniet. Want dan komt je medicijn voor deze wereld vrij en kun je

doen wat je in dit leven moest doen.

Linde van der Heijden

Mijn naam is Linde van der Heijden, ik heb psychologie

gestudeerd,  ben ademcoach en zelfliefdecoach ik help mensen

onvoorwaardelijk van zichzelf houden en contact maken met

hun innerlijke wijsheid.

Door veel tegenslag werd ik uitgedaagd om diep innerlijk werk te

doen, draagkracht en bedding creëren in mezelf en een basis

van zelfliefde bouwen. Ik leer je onvoorwaardelijk van jezelf 

 houden zodat je jezelf niet meer opgeeft in relaties met anderen.

En contact maken met je innerlijke wijsheid zodat je het kompas

wordt van je eigen leven en zelf koers kan varen.

Wij kijken ernaar uit je te ontvangen en begeleiden in jouw

kracht.

Wil je erbij zijn? Mail ons op:

nina@medicinewoman.care

info@lindejelena.com

Of stuur ons een persoonlijk bericht.


