6 Maanden Sisterhood – Retraite Gaia Wisdom
DE WEG VAN VOLLEDIG-VROUW ZIJN
Voor vrouwen die hun hele wezen leidend willen laten zijn

6 maanden Sisterhood, GAIA WISDOM, voor vrouwen die JA zeggen tegen
hun Oerkrachten Wijsheid, en Vrouwelijkheid! In 6 maanden tijd beleef je
een innerlijke schoonmaak op fysiek, metaal emotioneel en spiritueel niveau,
waarbij verschillende ceremonies, rituelen en lichaamswerk aan bod zullen
komen.

De weg van volledig vrouw-zijn loopt via krachten die ieder van ons in zichzelf kan
aanspreken. Het vermogen kwetsbaar te durven zijn, kalmte en zachtheid toe te laten. De
standvastigheid van een leeuwin die haar welpen verdedigt, de kracht van geaarde vitaliteit.
Je hele wezen leidend laten zijn betekent kracht ontlenen aan je vrouwelijke sensualiteit.
Het betekent met je hele lijf en al je zintuigen ervaren wat er in en rondom je speel. Jezelf en
anderen daarmee durven te raken.

Voel jij de roep OM JE TE VERBINDEN MET JOU LIEVE ZELF EN JOU
GODIN?
In deze 6 maanden Sisterhood ervaar je hoe de weg van volledig vrouw zijn in jou en door
jou heen werkt. Je leert jouw kwetsbare moed, je kalmte, vitaliteit, vriendelijke creativiteit,
liefdevolle passie en je geborgen aarding kennen. Je leert het respectvol en verantwoord in
te zetten voor jezelf en voor anderen.
KIES DE WEG VAN VOLLEDIG VROUW ZIJN

Voor wie:
Voor vrouwen in alle verschijningsvormen
die lichamelijk en zintuiglijk aanwezig willen zijn
Voor vrouwen…
die THUIS willen komen
die zichzelf willen leren kennen
die JA tegen zichzelf willen leren en kunnen zeggen
die blij zijn met alles wat ze zijn en bij zich hebben
Voor vrouwen…
die zichzelf weer sensueel willen voelen
die in hun kracht willen komen
die in verbinding willen komen
etc etc
Voel je een jubelende ‘Ja’ met je buik, hart en hoofd??
Luister maar naar je lijf. Wat vertelt het je? Roept het? Zingt het? Neuriet het? Voel je een
stil zeker weten? Of voel je STUWKRACHT, wil het in beweging komen?
Lees dan verder op mijn site www.praktijkinca.nl
of stuur een mail naar info@praktijkinca.nl
of bel me op 06-28272618

Je hebt meer te geven en ontvangen als jij..
je eigen plek inneemt
tijd voor jezelf maakt
stilstaat bij wat echt bij je past.
Die tijd voor jezelf maak je met
GAIA WISDOM 'Je eigen zichtbaar maken' van
april tot en met december 2019.

Het bestaat uit zes bijeenkomsten waarbij wij met elkaar een brug
zullen slaan, tussen wie je was en wie je wilt zijn.
Een dikke knuffel van een dankbare en blije sister
Corina
Wat je kunt verwachten in deze Sisterhood is o.a


















Kambo-ceremonie
Ayahuasca ceremonie
Soundhealing
Cacao ceremonie
Zweethut
Veilige bedding
Verbinding
Lichaamswerk
Sharing
Gehoord en gezien worden in al jou zichtbaarheid
Proceswerk
Rituelen
Verstilling
Verzachting
Natuur
Heling
en nog veel meer...….

Datums:
* 18-19 april
* 17-19 mei
* 28 juni
* 16 juli
* 13 september
* 12-13 december
Jouw investering: €. 1.069,Eigen inbreng voor deze Sisterhood:
18 april zal de 1e gezamelijke maaltijd zijn en 12 december de laatste.
Hierbij wil ik “potluck” doen, wat wil zeggen dat iedereen wat mee neemt om te “sharen”
Vervoer, reis/brandstofkosten, naar de ceremonie plekken.
Eigen dekbed en kussen. (matrassen zijn aanwezig)

