
Moedergodin retraite

11 - 13 november 2022  

De Hoorneboeg Hilversum

~ herinner je essentie



Verdiepen van je 

vrouwelijke kracht, 

verbinden met je 

innerlijke wijsheid



Moedergodin retraite

De wereld heeft meer 
krachtige & afgestemde

vrouwen nodig, niet vanuit
hard, maar vanuit zacht. 

Deze retraite gaat jou
herinneren wie je in 

essentie bent. 
lichaam, geest & ziel in verbinding



 Meditatie, visualisatie & opstellingen

Innerlijk kind, moederwond & vrouwenlijn 

Cacao ceremonie & sound healing

Sauna & massage

Wandelingen op de hei 

Samen delen & heerlijk eten

Tijd alleen



Deze retraite is meer dan alleen
ontspannen. Deze retraite
faciliteert de herinnering aan jouw
vrouwelijke kracht & wijsheid. 

Wat zet jij tussen jezelf en je ware potentie in? 
Welke overtuigingen maken je klein(er)?
Wat is werkelijk belangrijk voor jou?
Wat draag jij uit jouw vrouwenlijn & systeem?

Vanuit een veilige bedding, met
gelijkgestemde vrouwen, 
delen, helen en transformeren. 

Aandacht voor je lijf, geest & ziel. 



Team

Madelon ~ facilitator Rebeca ~ chefAline ~ spaceholder



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

je een gevoel van geliefd zijn en
gedragenheid gaat ervaren?

 
~ Hello Woman



Moedergodin retraite

€975
Investering

Volledige verzorgde retraite inclusief

Twee overnachtingen in een luxe eenpersoonskamer met

eigen badkamer en onbeperkt gebruik wellness;

Vegetarische maaltijden verzorgd door personal chef;

Cacao & sound ceremonie;

Diepe ontspanning & diepe transformatie sessies;

Welkom giftbox;

Integratie call 1 maand na de retraite

Optioneel: massage

BETALEN IN 3 TERMIJNEN €325



Maaike 33 jaar
De retra�te voelde voor m�� als thu�skomen.
Thu�skomen �n mezelf. De kracht en mag�e van
vrouwen d�e b�� elkaar komen �s onbeschr��fel��k,
evenals de opstell�ngen en oefen�ngen. De
begele�d�ng van Madelon �s down to earth, ve�l�g,
warm en l�efdevol. 

Jane 38 jaar 
Wat een b��zondere ervar�ng was de retra�te. Zo
f��n om bewust bez�g te z��n met m��zelf en het
kle�ne me�s�e �n m��. De comb�nat�e van delen, de
med�tat�es, de opstell�ngen en de natuur vond �k
heel erg compleet. Zacht, maar zo ontzettend
kracht�g. 



De Hoorneboeg
HILVERSUM

Midden in het bos aan de rand van
de Hilversumse Hei – voelt de
gewone wereld mijlenver weg.

De wereld mooier maken door
mensen te verbinden met zichzelf,

met anderen en met de natuur.



Naast tijd samen, 
ook tijd voor jezelf. 

 
Trek je terug op je

eigen kamer of 
wandel de hei op.

Cosy huiskamer
Sauna & relax ruimte



Praktische informatie
MOEDERGODIN RETRAITE

Adres retraite 
De Hoorneboeg in Hilversum, 
klik hier voor meer info

Het programma start op vrijdag 
11 november om 13:00 uur met een
heerlijke lunch en eindigt zondag
rond 16:00 uur

Na aanmelding & betaling is je
deelname definitief, kosteloos
annuleren kan tot 1 oktober 2022,
daarna geen restitutie mogelijk. 

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


Ga je mee?
Aanmelden kan v�a deze l�nk.

Heb �e nog vragen of w�l �e eerst kenn�smaken neem
contact op v�a h�@hellowoman.nl.

�k k��k er naar u�t �e te ontmoeten, l�efs

https://hellowoman.plugandpay.nl/checkout/moedergodin-retraite-1655729545

