
Thuiskomen bij je-Zelf 
Een retraite voor vrouwen 

	

	

Verlangen  
Samenvallen met wie je werkelijk bent. Helemaal, alles inclusief, jezelf zijn. Zonder 
verontschuldigingen of inhouden, voorbij de schaamte. Durf je vol-ledig in je licht te 
staan? Blij te zijn met zowel je harmonieuze (lichte) als je dissonante (schaduw) kant. 
Ze horen even onvoorwaardelijk bij elkaar als bij jou en maken je heel. Beide kanten 
(meer) leren kennen en erkennen is levenskunst. De schoonheid in de menselijke maat 
te zien. De unieke combi van licht en schaduw maakt wie jij bent.  

Durf je als vrouw de kracht die je in je hebt welkom te heten? Zodat je werkelijk kunt 
voelen en leven vanuit vol-ledig je-Zelf zijn. Jezelf mogen uitdrukken op jouw manier. 
Zichtbaar zijn vanuit een wetend vertrouwen. Heldere respectvolle grenzen te stellen 
terwijl je in verbinding bent en blijft. Met je-Zelf én de ander(en). Het mooiste dat je 
kunt worden is jezelf. Je wordt uitgenodigd de helende kracht van zelfmededogen te 
proeven. 

Wil je gehoor geven aan de roep om meer te stromen en ten volle te leven? Dan past 
dit aanbod bij jou! In deze retraite onderzoeken we onze energiestromen, wat brengt 
thuiskomen, kracht en zelfliefde. En waar verliezen we energie, ons Zelf. Om vanuit 
een passende kwaliteit van afstemmen je-Zelf te openen en afgestemd te leven in de 
wereld. 

Wat bieden we: 
Op basis van een gegronde bedding bekrachtigen beweging en systemische rituelen 
het contact met het natuurlijke ritme van je lichaam en voeden jouw persoonlijke 
proces. Op alle lagen word je aangesproken om met compassie verbinding te maken 
met jouw energie en het deel dat eraan toe is om te aarden en te rusten in een 
zijnskwaliteit en/of wat in beweging wil komen. Een passende transformatie van jouw 
thuis zijn bij jezelf.  



Twee begeleidsters die elkaar aanvullen en versterken. Die het lichamelijke verweven 
met het grotere geheel waar we allen deel van uitmaken. Die het energetische 
vertalen naar de aardse realiteit, op zo’n manier dat jij er meteen iets aan hebt. 

Voor wie: 
Vrouwen die kunnen reflecteren op eigen gedrag, verbanden kunnen zien en 
verantwoordelijkheidsbesef hebben. Die vanuit zusterschap ruimte bieden en 
verbinding maken met elkaar en wat zich toont. Maximaal 16 deelneemsters. 
 
Wanneer en waar:  
Van 25 t/m 27 november 2022. We beginnen op vrijdag om 14 uur, de eindtijd is op 
zondag om uiterlijk 16 uur. We komen samen in Samaya, in Werkhoven 
www.samaya.nl 
 
 
Kosten: 
Op privébasis: € 879,-- inclusief 21% btw. 
Op zakelijke basis: € 879,-- exclusief 21% btw.  
Dit is inclusief verblijf op basis van een tweepersoonskamer, catering en materiaal. 
Verblijf op basis van een eenpersoonskamer is mogelijk tegen een meerprijs van € 60,- 
 
Wie zijn wij? 
 

  
 
 

 
 
Nadere informatie en aanmelden: 
info@dirkjeveltman.nl    06 19 77 69 17 
info@vanderest.com      06 55 30 40 57 

Dirkje Veltman: www.dirkjeveltman.nl 
“Ik houd van het moment waarop iemand van binnenuit ontspant. 
Getuige zijn van die onmiskenbare (vaak subtiele) verandering 
geeft me diepe vervulling. Altijd raakt het me als iemand zacht 
wordt en de gestolde energie van de levenskracht weer gaat 
stromen. Mijn pad leidde me naar de ‘Tao van de Vrouw’ waarin ik 
geleidelijk aan ben gaan houden van het zusterschap. Ofschoon 
een deel van de heling in de aantrekkelijke spanning ligt van het 
onbekende is het zinken in de vertrouwelijkheid van vrouw zijn als 
herbronnen”. 
	

Ellie van der Est www.vanderest.com 
“Ik heb altijd diep vanbinnen geweten dat er meer dimensies van 
‘Vrouw-Zijn’ tot mijn leven behoren dan dat ik bij mijn geboorte 
meegekregen heb. Alsof ik terug wilde wat me toebehoorde 
zonder precies te weten wat. De kracht van oude wijsheid-
tradities/initiaties en die vertalen naar de westerse wereld steunen 
het pad van heling dat ik loop. Het verbinden met de gezonde 
vrouwelijke energie om vandaaruit de dagelijkse werkelijkheid 
tegemoet te treden is wat mij raakt en inspireert.” 

 


