
Welkom bij

EENDAAGSE RETRAITE

Jouw vrouwenlijn

4 juli 2022



Verbinden met je vrouwenlijn,
doorbreken van patronen

Bewegen, ervaren, voelen en helen 



Vrouw, moeder, coach, ondernemer & auteur

Mijn naam is Madelon

En dit is wat ik doe
Vrouwen (opn�euw) verb�nden met w�e ze
�n essent�e z��n door med�tat�e,
l�chaamswerk, opstell�ngen en
transformat�eve coach�ng



Je bent welkom 
met je hele 

wezen



01 03 05
Inloop

Landen, koffie & thee &
kennismaken

Opstellingen 
deel II

02 04 06
Inchecken

Meditatie

Wat is jouw verhaal en 

wat brengt je hier?

Lunch
 

Uitchecken
Visualisatie

Wat neem je mee en 

wat laat je achter?

Programma 4 juli 2022

Opstellingen 
deel I

Samen eten & (stilte) wandeling

09:00-09:30 uur

12:30-13:30 uur 17:00-17:30 uur



Wist je dat als vrouwen samen komen, 
alle oxytocine levels stijgen, waardoor

je een gevoel van geliefd zijn en
gedragenheid gaat ervaren?

 
~ Hello Woman



Meditatie & visualisatie

Eigen opstelling met je innerlijk
kind

Eendaagse retraite
 VRAAGSTELLER

Deep dive met een groep van
maximaal 12 vrouwen

€275

Vegetarische lunch van De
Tuinman*

*andere wensen hoor ik graag



Meditatie & visualisatie

Representant in een of meerdere
opstelling(en)

Eendaagse retraite
REPRESENTANT

Deep dive met een groep van
maximaal 12 vrouwen

€149

Koffie, thee, snacks & 
vegetarische lunch*

*andere wensen hoor ik graag



Maaike 35 jaar
Het onverwerkte trauma van m��n oma bleek v�a
m��n moeder b�� m�� terecht te z��n gekomen.
Zonder er al te veel een verhaal van te maken,
heeft m��n opstell�ng naast �nz�cht ook beweg�ng
gebracht. �k voel meer rust en lucht nu. 

Anna 38 jaar 
Dwars door de p��n en bescherm�ngslagen heen,
kwamen we b�� m��n kern. N�et comfortabel, veel
oude emot�es en p��n, maar daarna zo bevr��dend.
�k voel weer reg�e, r�cht�ng en l�efde. Voor m��zelf
en m��n k�nderen. 



Adres retraite De Hoorneboeg in
Hilversum

Vanaf het station met een ov-fiets
of gratis parkeren bij De
Hoorneboeg, hier meer info.

Draag comfortabele kleding voor
de meditatie

Lekkere koffie, thee, snacks &
lunch worden verzorgd

Praktische informatie
4 JULI 2022

https://www.dehoorneboeg.nl/contact/


Ik hoor graag van je
W�l �e meer weten over deze dag of eerst even
bellen? Neem contact op v�a
madelon@hellowoman.nl of 06 52 355 765.

Aanmelden als vraagsteller kan v�a deze l�nk

Aanmelden als representant kan v�a deze l�nk

https://hellowoman.plugandpay.nl/checkout/vrouwenlijn-retraite-vraagsteller?preview=d19f09d27c6229ef
https://hellowoman.plugandpay.nl/checkout/vrouwenlijn-retraite-vraagsteller-1646571885?preview=1a732f27a612e5bc

