
IN	  CONTACT	  ZIJN  
Het	  is	  een	  grote	  
uitdaging	  voor	  ons	  
om	  werkelijk	  in	  
contact	  te	  zijn	  met	  
onszelf,	  en	  
vandaaruit	  in	  
contact	  te	  komen	  
en	  te	  zijn	  met	  
anderen.	  
In	  het	  contact	  
hebben	  we	  het	  
idee	  dat	  we	  vaak	  
iets	  moeten	  
‘doen’.	  Coaching	  
gaat	  veel	  meer	  
over	  juist	  niet	  iets	  
te	  ‘doen’,	  maar	  het	  

te	  laten	  ontstaat	  in	  het	  contact.	  Om	  in	  
verbinding	  te	  komen	  met	  anderen	  
moet	  je	  eerst	  verbinding	  maken	  met	  je	  
zelf,	  jezelf	  vertrouwen,	  luisteren	  naar	  
je	  innerlijke	  stem	  en	  de	  impuls	  van	  je	  
hart	  volgen.	  
We	  durven	  niet	  alBjd	  naar	  deze	  impuls	  
te	  luisteren.	  We	  hebben	  veelal	  het	  	  

 
idee	  dat	  we	  iets	  ‘moeten’,	  we	  moeten	  
erover	  denken,	  ons	  aanpassen,	  
gedragen	  zoals	  het	  ‘hoort’,	  zorgen	  voor	  
de	  ander,	  er	  zijn	  voor	  de	  ander…..	  
Veel	  vrouwen	  maken	  zichzelf	  
ondergeschikt	  aan	  hun	  
verantwoordelijkheidsgevoel.	  
Maar	  weet	  dat	  elke	  beweging	  ten	  
gunste	  van	  een	  ander	  en	  ten	  koste	  van	  
jezelf,	  ervoor	  zal	  zorgen	  dat	  je	  hart	  
sluit,	  de	  levensstroom	  in	  je	  bekken	  
stokt	  en	  dat	  je	  hoofd	  alleen	  nog	  maar	  
denkt	  in	  plaats	  van	  nieuwsgierig	  te	  zijn.	  

Reflecteren: 
In de opleiding zullen we je 
vragen regelmatig te 
reflecteren.  
Reflecteren is iets anders 
dan analyseren. Analyseren 
is het op afstand 
beschouwen van alles. 
Reflecteren is jezelf 
herkennen in alles om je 
heen.

Het	  is	  onze	  visie	  dat	  je	  
eerst	   zelf	   doorvoeld	  
en	   doorleefd	   moet	  
hebben	   voordat	   je	  
anderen	  kunt	  begelei-‐
den.	  Dus	  is	  het	  logisch	  
dat	  wij	   je	   ook	   in	   deze	  
opleiding	   weer	   mee-‐
nemen	  in	  je	  eigen	  pro-‐
ces.	   Je	   zult	   eerst	   de	  
diepte	   rond	   contact,	  
intimiteit	   en	   seksuali-‐
teit	   in	   jezelf	   leren	  
kennen.	   Van	   daaruit	  
zullen	   we	   een	   verta-‐
ling	   maken	   naar	   het	  
werken	   met	   cliënten	  
rond	   deze	   thema’s.	  
Daarbij	   zul	   je	   leren	  
hoe	  je	  op	  de	  grens	  van	  
contact	   en	   intimiteit	  
je	   begeleidings-‐	   en	  
he l ingswerk	   kunt	  
gaan	   doen.	   Allerlei	  
thema’s	   rond	   vrouw-‐
zijn	   zullen	   aan	   bod	  
komen.	   We	   werken	  
met	   name	   lichaams-‐
gericht.	    

Als je geïrriteerd raakt bij elke wrijving
Hoe kan jouw spiegel dan worden gepoetst? 

Rumi

Ben je werkzaam als coach, of heb je ervaring met coaching en wil 
je je vak verdiepen en/of jezelf ten diepste leren kennen, met name 
rond het vrouw-zijn, dan is de jaartraining Vrouw iets voor jou. 
Speciaal  voor  vrouwen  die  bij  Hinanna  de  Oervrouwencirkels 
hebben gevolgd.  
In deze flyer vertellen we je iets  
over onze uitgangspunten.

JAARTRAINING  VROUW
VOOR  VROUWEN  DIE  MET  VROUWEN  WILLEN  WERKEN



Basiskwaliteiten	  
•	  Aanwezigheid:	  Aandacht	  in	  het	  hier-‐en-‐nu,	  je	  
lichaam	  waarnemen,	  je	  lichaam	  gevoelig	  laten	  
zijn.	  Dit	  is	  een	  kwaliteit	  van	  de	  buik,	  die	  leidt	  
naar	  kracht.	  
•	  Contact:	  Compassievol,	  je	  opent	  je	  hart	  voor	  
de	  ervaring,	  je	  laat	  jezelf	  raken	  door	  de	  
ervaring,	  je	  zegt	  tegen	  jezelf:	  je	  mag	  alles	  voelen	  
wat	  er	  te	  voelen	  is.	  Dit	  is	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
hart,	  dat	  leidt	  naar	  liefde.	  
•	  Nieuwsgierigheid;	  Speelse	  nieuwsgierigheid	  
naar	  de	  ervaring,	  naar	  wat	  er	  gebeurt,	  wat	  zich	  
het	  volgende	  moment	  zal	  ontvouwen.	  Dit	  is	  een	  
kwaliteit	  van	  het	  hoofd,	  wat	  leidt	  naar	  stilte.	  

Wil je meedoen?  
De	  jaartraining	  Vrouw	  is	  bedoeld	  voor	  vrouwen	  die	  de	  Oervrouwencirkels	  hebben	  gevolgd	  en	  zich	  
verder	  willen	  bekwamen	  in	  hun	  vak	  als	  coach	  en/of	  zichzelf	  ten	  diepste	  willen	  leren	  kennen.	  	  
We	  hebben	  plaats	  voor	  maximaal	  14	  vrouwen.	   
Heb	  je	  interesse	  in	  deze	  opleiding,	  stuur	  dan	  een	  mail	  met	  moBvaBe	  waarom	  je	  aan	  deze	  opleiding	  
mee	  wilt	  doen	  naar:	  info@hinanna.com 
Hierna	  nodigen	  wij	  je	  uit	  voor	  een	  intakegesprek.  

De	  elementen	  
Net	  als	  in	  de	  Oervrouwencirkels	  spelen	  de	  elementen	  ook	  in	  deze	  
opleiding	  een	  rol:	  
• Lucht:	  gedachtenpatronen/ideeën,	  ideeën	  over	  vrouwelijkheid/vrouw-‐

zijn,	  idenBficaBes.	  
• Aarde:	  hoe	  vertrouwd	  ben	  je	  met	  je	  eigen	  lichaam,	  aanraking,	  gronden,	  

energeBsch	  lichaamswerk,	  doen	  versus	  niet-‐doen.	  
• Water:	  gevoelsleven,	  emoBes.	  
• Vuur:	  verlangens,	  transformaBe/iets	  in	  jezelf	  laten	  sterven,	  hoe	  zet	  je	  

jezelf	  in	  de	  wereld.	  
In	  elk	  element	  hebben	  we	  iets	  te	  leren	  en	  te	  
ontwikkelen: 
Vuur:	  Leren	  je	  bestaande	  idenBficaBes	  los	  te	  
laten,	  leren	  om	  je	  over	  te	  geven	  aan	  iets	  dat	  
alBjd	  groter	  is	  dan	  jij.	   
Aarde:	  Leren	  om	  in	  een	  ontvangende	  staat	  van	  
zijn	  te	  komen	  waarin	  jij	  niet	  doet,	  regelt,	  
organiseert,	  manifesteert. 
Water:	  Leren	  om	  in	  plaats	  van	  emoBoneel	  
ergens	  op	  te	  reageren	  gevoelig	  aanwezig	  te	  zijn,	  
leren	  om	  niet	  te	  vervloeien. 
Lucht:	  Leren	  om	  ons	  denken	  te	  kalmeren	  en	  in	  
een	  staat	  van	  ontspanning	  en	  nieuwsgierigheid	  
bij	  wijsheid	  en	  inzicht	   
uit	  te	  komen.

 
Datum & Prijs
De opleiding bestaat uit vier 
blokken  van  drie  dagen 
verspreid over een heel jaar. 
(vrijdagochtend t/m zondag-
middag)
1e Blok 25-26-27 januari
2e Blok 17-18-19 mei
3e Blok 6-7-8 september
4e Blok 13-14-15 december
Locatie: 
Smalhoorn in Orvelte.  
Prijs:  €  637,50,-  per  drie-
daagse.  
Betaling  in  termijnen  is 
mogelijk. Als je in één keer 
het  totaalbedrag  voor  de 
hele  opleiding  betaalt 
ontvang je een korting.  
Je betaalt  dan €  2.425,-  in 
plaats van € 2.550,-

Rond	  het	  thema	  
seksualiteit	  zit	  
veel	  verbod,	  
oordeel,	  ideeën	  
over	  hoe	  dat	  zou	  
moeten	  zijn.	  Wij	  
zien	  seksualiteit	  
als	  levensenergie,	  
als	  helende	  kracht.	  
In	  de	  opleiding	  
staan	  we	  stil	  bij	  
die	  kwaliteiten	  en	  
leer	  je	  hoe	  je	  deze	  
levensenergie	  als	  
helende	  kracht	  
kan	  gebruiken.	  	  
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