
 

Levende Vrouw 
 

Cyclus van 8 maandelijkse bijeenkomsten op de vrijdagmiddag 
 

De vrouwencirkel ‘Levende Vrouw’ is een plek om samen te komen met vrouwen, en het hele jaar door steun te ervaren. Hier is 
voedende grond die je helpt om het leven te laten stromen. Voor alles is plek; van angst tot vreugde, van eenzaamheid tot 
verbinding, van verlies tot intimiteit. 
 
In de bijeenkomsten zullen we zorgvuldig 
opgebouwde oefenvormen gebruiken, 
gericht op verbinden met de Aarde, 
lichaamsbewustzijn, opstellingen, creatieve 
expressie en dans. 
 

Het overkoepelende thema voor deze 
cyclus: ‘Je waarheid volgen’. 
 

Deelthema’s afgestemd op de seizoenen, 
zijn bijvoorbeeld: 
 

•   Steun en veiligheid 
•   Zelfvertrouwen 
•   Innerlijk kompas volgen 
•   Authentieke expressie 

 
 

 

Een vrouwencirkel van 8 maandelijkse 
bijeenkomsten op vrijdagmiddag. 
 

Er is ruimte voor ongeveer 10 vrouwen. 
 

Data: 15 okt, 12 nov, 10 dec (2021), 21 jan, 
18 feb, 18 mrt, 15 apr, 20 mei (2022) 
Reservedata: 10 juni, 8 juli (2022). 
 

Tijd: 13:00-17:00. 
Prijs: €550,- incl. btw. 
 

Locatie: We hebben twee locaties tot  
onze beschikking: Studio Akasha in Utrecht 
en Landgoed De Lijster & De Vink in 
Langbroek. 
 

 

 

Lydia over Marije: Voor mij is Marije uiterst betrouwbaar door haar toewijding 
aan volledige aanwezigheid. Ik zie er steeds naar uit om haar te zien, omdat ik 
weet dat ik in ons contact ook mezelf vollediger zie. www.tembea.nl/marije 
 

Marije over Lydia: Bij Lydia voel ik de ruimte om me te uiten, omdat ik weet dat 
ze herkent, kan meevoelen en me niet gek vindt. Ik voel me vrij in het contact, 
waardoor we op een plek komen van creatie en levensvreugde.  
www.depurperpraktijk.nl/over-lydia 
 
Mail voor meer informatie en aanmelding ljdekraker@outlook.com of 
vermerrismarije@gmail.com    

 
Covid: Er is goede ventilatie en ruime afstand mogelijk. In geval van lockdown(s) bepalen we per keer een meest passende 
oplossing, waarbij fysieke samenkomst in bijvoorbeeld 2 kleinere groepen een goede optie kan zijn. Dankzij de reservedata 
kunnen we 2 bijeenkomsten verschuiven. Indien nodig, gaan we voor maximaal 2 bijeenkomsten digitaal. 

 


