Vijfdaagse innerlijke transformatiereis
voor vrouwen
Ben je op zoek naar innerlijke balans? Heb je het gevoel dat je de
verbinding met jezelf bent kwijtgeraakt? In de zomer van 2020 organiseren
we een retreat waarin transformatie centraal staat. Na afloop kun je jouw
plek in het leven (weer) innemen. In een veilige omgeving, midden in de
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natuur, gaan wij met elkaar op zoek naar verbinding.
We kiezen voor een kleine groep van 16 tot max. 20 deelnemers, waarin onvoorwaardelijke, liefdevolle
verbinding met jezelf en mededeelnemers centraal staat. In deze veilige setting ben je altijd verzekerd
van een respectvolle, kleinschalige sfeer met persoonlijke aandacht. Wij, Carolina en Janis, zijn 24 uur
per dag beschikbaar voor je, omdat wij het belangrijk vinden je goed te begeleiden bij deze bijzondere
transformatie.

Wie zijn wij?
Carolina Verbeek (1954) is Healing Touch* Practitioner,
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verpleegkundige, docent, intuïtief coach en kunstenaar. Carolina is
eigenaar van De Vorm, Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling en
Verdieping (www.vormvanleven.nl). Zij begeleidt cliënten in het
onvoorwaardelijk in verbinding komen met zichzelf door middel van
energetische reinigingstechnieken, Healing Touch, intuïtieve
coaching en ondersteunende creatieve workshops.
Janis Komproe (1977 ) is in 2010 als zelfstandig (sport)masseur en
pedicure begonnen bij een fysiopraktijk in Breda. In 2014 heeft ze
zich verdiept in voeding en hormonen en de opleiding tot Trainer
Hormoonfactor, bij Ralf Moorman, afgerond. In 2016 is Healing Touch op haar pad gekomen. “Dit is mijn
roeping”, voelde ze. Eind 2018 heeft ze de opleiding bij Healing Touch in Haarlem afgerond en mag ze
zichzelf Healing Touch Therapeut noemen. Op dit moment is Janis werkzaam als freelance sport- en
wellnessmasseur en pedicure bij Spa Zuiver in Amsterdam, waarbij ze met haar hart en handen haar
gasten diverse behandelingen geeft (o.a. lomi lomi massage, ayurvedische wellness massage,
zwangerschapsmassage). “Alles valt nu samen voor mij. Voeding, massage en energiewerk. Het fysieke
met het energetische”.
Beide docenten voelen zich verbonden met Moeder Aarde en Sjamanistisch werk. De verbinding
hiermee maakt het leven op aarde een stuk makkelijker. Het houdt hen met beide benen op de grond
terwijl ze contact blijven houden met het onzichtbare.

Wat neem je mee naar huis?
Je bent fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel in balans. Je bent weer onvoorwaardelijk in
verbinding met jezelf. Je ervaart dat je helende krachten hebt in je handen of deze kunt versterken
en inzetten voor doelgerichte behandelingen op jezelf en anderen. Je hebt je innerlijke
reiservaringen omgezet in creativiteit.

Nazorg
Na de retreat nemen we contact met je op hoe je de week hebt ervaren en hoe het gaat als je
weer thuis bent. We vinden het belangrijk dat je goed kunt landen en we bespreken wat je daarvoor
nog nodig hebt.

Ben jij klaar voor jouw innerlijke transformatiereis en
wil jij je onvoorwaardelijk verbonden voelen met jezelf?
Meld je aan via
info@
vormvanleven.nl

Aanmelden
Schrijf je dan in via info@vormvanleven.nl of via www.vormvanleven.nl. Zodra je je
hebt ingeschreven krijg je een bevestigingsmail. Vind je het prettig om eerst kennis te

maken? Dat kan natuurlijk ook. Stuur via info@vormvanleven.nl een mail met je naam,
telefoonnummer en je vraag.
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In de bevestigingsmail vind je ook de factuur. Je plek is definitief gereserveerd als je het bedrag voor
15 maart 2020 hebt overgemaakt. Hiervan krijg je een ontvangstbevestiging. En dan kan de voorpret
beginnen! Je krijgt een mail met vragen die je inzicht geven in hoe je je nu voelt, vragen ter
kennismaking en verwachtingen, en praktische informatie over hoe je je kunt voorbereiden op de
retreat.
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De prijs voor dit retreat is

Kies zelf hoe je wilt overnachten:

kostendekkend, omdat we het
belangrijk vinden om een

Tent of camper, twee- of eenpersoons kamer

eerlijke prijs te hanteren.

of neem contact op via kamers@venwoude.nl..

Kijk voor prijzen en meer informatie op www.venwoude.nl

Meer info en/of aanmelden via info@vormvanleven.nl | www.vormvanleven.nl

