
PERSONAL INVITATION: 

ROOTS TO RISE

VROUWEN-IMMERSION
ZATERDAG 14 AUGUSTUS 

CALFVEN 12, OSSENDRECHT 
11:00 - 17:00 

Lay your roots

Reveal your truth

Rise into the you-est of you



Lieve vrouw, 
 

Met liefde nodig ik jou uit voor de mini immersion ''Roots to Rise"
op 14 augustus. Met een select en intiem groepje gaan we op een
inner-quest rondom de themas veiligheid, voelen en verbinden;

"Het recht om er te zijn, te voelen en plezier te hebben, het
ervaren van liefde in evenwicht". 

 
Deze themas liggen diepgeworteld in ons lichaam, inzicht en

heling vindt dus niet plaats vanuit ons denken, maar vanuit het
voelen. 

 
 
 

 
 

Om deze diepe plekken in onszelf te bereiken, zullen we practices
inzetten zoals meditatie, yoga, energetische bevrijding,  reflectie
en liefdevol dialoog. En het allerbelangrijkste, een veilige haven;

een helend veld van een kleine groep  vrouwen, die net als jij,
klaar zijn om in hun vrouwelijke oerkracht te stappen.
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Locatie: De Berghoeve
 

Deze dag vindt plaatst op de prachtige privé boerderij 'De
Berghoeve'. Deze oude boerderij dateert uit de 17-de

eeuw. De energie op deze plek straalt rust, verbinding en
kracht uit

Dag Programma: 
 

Ochtend : Thema Veiligheid  
 

☾  Gronden en verbinden met ons zelf en de natuur 
☾  Veilig en helend veld creëren met de groep 

☾ Verbinden met onze root chakra, waar de themas veiligheid,
gronden & bestaansrecht zijn ''roots'' heeft. 

☾  Inzichten ophalen uit ons lichaam en Zijn binnen deze
themas - waar mag jij jezelf nog toestemming geven om in je
fundering te stappen? Waar mag nog heling plaatsvinden? 

☾  Dialoog - intunen op de wijsheid van de groep 
 

Middag: Thema Voelen
 

☾ Verbinden met onze sacral chakra, waar voelen, vreugde,
seksualiteit en onze creativiteit stroomt. 

☾ Inzichten ophalen - waar mag jij jezelf nog toestemming
geven te leven vanuit je innerlijke flow? Waar mag nog heling

plaatsvinden? 
☾  Dialoog - intunen op de wijsheid van de groep 

 
 Namiddag:  Verbinden 

 
☾ Inzichten van de dag verdiepen, belichamen, en integreren 



 
This day in a nutshell: 

 
☾Een deep-dive in jezelf - inzichten en tools binnen

belangrijke themas die jou zullen ondersteunen om in je
vrouwelijke oerkracht te gaan staan. 

☾ Een dag voor jezelf, gevuld met (zelf) - liefde, verbinden,
voelen, heling, bezinning & diepgang 

☾ yoga, energetische behandelingen, meditatie, reflectie 
☾ Ayurvedic soul-food & drinks (lunch, snacks & drinks)

☾ Een oase van rust in Calfven, Brabant
☾ Een mini tribe van sisters om je heen om dit mee te ervaren

(groep is niet groter dan 6 deelneemsters)
 

Praktisch: 
 

☾ Adres: Calfven 12, Ossendrecht (Noord-Brabant) 
☾ Zaterdag 14 augustus, inloop tussen 10:30 en 11:00

starten om 11:00 closing: +/- 17:30 
☾ Gezonde lunch, snacks & drinks worden verzorgd door

Ayurveda-enthusiast Michelle Vranken 
☾ Donatie-basis 

 
Voor het eten en drinken deze dag, zullen we een vaste

vergoeding vragen. Hiervoor benader ik jullie persoonlijk. 
 Deelname van de dag is op donatie-basis, je mag zelf

aanvoelen wat voor jou past. ik zal na de immersion een open
tikkie sturen. 

 
Ik faciliteer deze dag vanuit dankbaarheid voor de mensen
met wie ik de afgelopen tijd heb mogen verbinden in mijn
yoga lessen en in mijn naaste kring. We zullen dus met een

klein en select groepje zijn deze dag. 
Heel veilig, vrij en ongedwongen. 

 
It's an honour to walk with you on this path, 

in liefde, 
Carlijn Geluk

 
www.manawaka.space/rootstorise


