
Themabijeenkomst 'Vrouwen in hun Kracht' - Intervisie en Inspiratie 
            

Maandag 29 oktober van 19:00 tot 22:00 uur 
Op initiatief van de Vereniging Gezond Denken en Doen. 
Zie ook www.scandium.nu/blog De kracht van het vrouwelijke. 

 
Als coach of therapeut kom je vaak gezondheidsklachten of levensvragen tegen die 
specifiek spelen bij vrouwen, gerelateerd zijn aan vrouwelijke energie of juist het 
gebrek hieraan. Denk aan issues rondom de menstruatiecyclus, kinderwens, 
baarmoederproblemen of borstkanker.  
 
Onze huidige maatschappij vergt veel van vrouwen. Ze maken veel 
gebruik van mannelijke energie om hun banen te combineren met 
een gezinsleven. En willen dan net zo goed of liever zelfs beter 
presteren dan mannen. Ze zouden veel meer kunnen luisteren naar 
hun lichaam, om zo hun vrouwelijke energie meer aandacht te geven 
en deze te eren. Hoe kun je als coach of therapeut vrouwen bewust 
maken van hun vrouwelijke energie, zodat ze weer de mooie, tedere  
en krachtige vrouwen worden die ze van nature zijn? 
 
Programma 
19:00 uur   Ontvangst met koffie/thee 
19:30 uur Inleiding en intervisie door Dorethy van de Ven 
  Delen van de inzichten van Mary-Louise Myers (Australië) & 

Wat kun je doen met NLP en de technieken uit de HCT?  
Korte oefeningen en intervisieronde in subgroepen. 
 

20:15 uur Nusta Karpay – ‘Het Heilige Vrouwelijke’ 
Elvira van der Drift vertelt over de 7 diep helende Inca inwijdingen en de 
relatie met 2012 als opstap naar een Nieuwe tijd met meer vrouwelijke 
energie, balans en verbondenheid. Proeven aan de rituelen van de 
Nusta’s uit Peru. 

 
21:00 uur Familieopstellingen en de relatie met vrouwelijke energie 

Miriam Kaptein is psycholoog en opgeleid bij het Bert Hellinger instituut 
Nederland. Zij heeft een jarenlange ervaring met het oplossen van 
moeilijk grijpbare vrouwelijke issues of gevoelens met behulp van 
familieopstellingen. Korte demonstratie van een kleine familieopstelling.  

 
22:00 uur Afsluiting 
 
NB: Deze workshop is ook toegankelijk en interessant voor mannen! 
 
 
Samenvattend: 
Wanneer       maandag 29 oktober van 19:00 tot 22:00 uur 
Locatie  praktijk Captain Coaching aan de Brahmslaan 7 te Breda 
Deelnemen aangeven via elvira@scandium.nu. Je ontvangt een bevestiging. 
Kosten  geen 
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