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JE MAG ER ZI JN

Wees welkom
In een maand tijd krachtiger staan als vrouw, als moeder,
als mens, door;
• Je bewust te worden hoe het begin van je leven, je nu in het
volwassen leven nog steeds beïnvloedt;
• Te onderzoeken welke overlevingsmechanismen,
conditioneringen en overtuigingen er tussen jou en je
essentie in staan.
Worden wie je in wezen bent.
Vanaf het moment dat we op aarde komen hebben we behoefte
aan verbinding. Nodig ook want om te overleven hebben wij
anderen nodig voor voeding, warmte en liefde. Vanuit die
afhankelijkheid ontstaat loyaliteit. Door loyaal te zijn aan je
ouders (of verzorgers), je af te stemmen op wat goed is binnen
het gezin, ontvang je wat je nodig hebt.
Mensen hebben van nature óók de drang om vanuit hun
persoonlijkheid expressie te geven. Authenticiteit. In contact
staan met je lichaam, je gevoelens delen en uitdrukking geven
aan wie je bent.
Waarom?
Als je het vanuit evolutionair oogpunt bekijkt; overleven onder
stressvolle omstandigheden vraagt dat je in contact staat met je
intuïtie, je gut feeling. Authenticiteit is net als verbinding, ook
een overlevingsbehoefte. Helaas conﬂicteren deze twee nogal
eens met elkaar. Met andere woorden als ik authentiek ben, kan
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ik mogelijk afgewezen worden, omdat ik afwijk van de norm /
groep / gezin. Als ik voel wat ik voel, ik laat zien wat ik voel en
ik mijn waarheid leef, dan haken ze mogelijk af.
We verkiezen verbinding boven authenticiteit en zoeken naar
bevestiging en herkenning van anderen. We willen zo graag
dat die ander ons aardig vindt en goedkeurt dat we onbewust
een uniek stukje van onszelf opgeven. Hoe kan jij leren dat
verbinding en authenticiteit geen polariteiten zijn, maar twee
kanten van een lemniscaat die onlosmakelijk aan elkaar zijn
verbonden.
Deze Online Journey gaat over de waterlijn verlagen. Dat wat
nog onbewust is, bewust maken zodat je het kan onderzoeken
en transformeren. Onder de waterlijn liggen schatten aan
informatie die jou kunnen helpen om je bewust te worden welke
beschermingslagen je (nog) met je meedraagt.
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If you want to
awaken all of
humanity, then
awaken all of
yourself. If you
want to eliminate
the suﬀering
in the world,
then eliminate
all that is dark
and negative in
yourself. Truly the
greatest gift you
have to give is that
of your own selftransformation.
LAO TZU

T H E M A’ S

Om het onbewuste, bewust te maken, duiken we in 4 thema’s:
1. Periode in de baarmoeder & hechting, 2. Familiesysteem,
3. Innerlijk Kind en 4. Vrouwenlijn & Moederwond.
Programma:
• Elke week staat een nieuw thema centraal en zal starten met
een introductievideo (5 minuten).
• Vervolgens staat er een podcast voor je klaar boordevol
theorie en voorbeelden uit de praktijk (40 minuten).
• Om verder af te zakken in je eigen ijsberg kan je een
meditatie & visualisatie beluisteren (15 minuten).
• Met behulp van een worksheet formuleer jij jouw inzichten
en acties (10 minuten).

TIJDLIJN

Week 1
Week 2
Week 3
Week 4

Periode in de baarmoeder & hechting
Familiesysteem
Innerlijk Kind
Vrouwenlijn & Moederwond

Elke eerste donderdag van de maand is er om 13.00 uur een live
Q&A voor het beantwoorden van vragen. In 2022 is dit op 5
mei, 2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november en
1 december. Tijdens de zomervakantie is er geen live.
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PERIODE IN DE BAARMOEDER & HECHTING

FAMILIESYSTEEM

INNERLIJK KIND

VROUWENLIJN & MOEDERWOND
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Praktische details
T I J DS I N V E S T E R I N G

1-1,5 uur per week
DUUR

4 weken

ONLINE OMGEVING

De Online Journey is te volgen via Kajabi, een e-learning
omgeving en community ineen. Je ontvangt van ons een e-mail
met daarin de instructies om een account aan te maken. Kajabi
heeft ook een handige app die je via de Apple Store (iPhone) of
Google Play (Android) gratis kunt downloaden. Zo kun je jouw
reis volgen wanneer het jou past.
L I V E B I J E E N KO M S T E N

De live bijeenkomsten vinden plaats
via Zoom. Voorafgaand ontvang je
van ons een e-mail met daarin de
uitnodiging en link. Het is handig
om Zoom van te voren te installeren
op je laptop of telefoon.
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FAQ

Hoe kan ik mijn inzichten delen en vragen stellen?
Via Kajabi kan je in jouw community vragen stellen en inzichten
delen. Op vrijdag beantwoord Madelon alle vragen.
Hoe lang heb ik toegang tot de Online Journey?
Je kan tot 6 maanden na de start alle content bekijken,
beluisteren en gebruiken.
Ik ben niet in de gelegenheid om (een van) mijn ouders te
bevragen over mijn prille baby & kindertijd, maakt dat uit?
Nee, je doet het met de informatie die je hebt en hopelijk
helpen de modules om jouw waterlijn te verlagen, zodat je als
vanzelf informatie krijgt die nog nu nog opgeslagen ligt in je
onderbewuste.
Ik heb nog niet eerder een visualisatie gedaan, kan ik wel
meedoen?
Jazeker, iedereen kan visualiseren. Laat je meenemen in de
visualisatie, ook als je mind er ‘wat van vindt’. Desnoods
beluister je de visualisaties een aantal keer.
De thema’s roepen veel bij mij op, ik weet niet hoe ik verder moet?
Aan de slag gaan met deze thema’s is ook een deep dive, die veel
los kan maken. Haast je niet, wees compassievol naar jezelf, deel
je worstelingen in de community en als dat niet voldoende is;
neem contact op met Madelon via hi@hellowoman.nl.
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THE TIME IS NOW

Welkom op jouw reis
Na een maand tijd krachtiger staan
door jouw waterlijn te verlagen. Ontdek
de schatten van je onderbewuste.

TERUG NA AR DE KERN

Over Madelon
In haar werk als begeleider van transformatieprocessen gaat
Madelon terug naar de kern. Waar ligt de oorsprong van waar
iemand in het hier & nu last van heeft? In haar zoektocht kwam
ze erachter dat de eerste 1000 dagen van een mensenleven de
meest vormende zijn van je hele leven. Het in kaart brengen
van je begin, zowel de ervaringen als de omstandigheden, kan
inzicht geven in blokkades in je volwassen leven. Madelon is een
bevlogen ondernemer, new born schrijver en voelt de missie om
vrouwen, moeders, mensen te herinneren aan hun innerlijke
kracht en wijsheid. Om in verbinding met zichzelf, te kunnen
verbinden met hun kind(eren).
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