
 
 

Behandeld, en dan…? 
 
 
Veel vrouwen die kanker hebben gehad 
aan de vrouwelijke geslachtsorganen, 
hebben moeite met de impact van hun 
ziekte en genezing op hun lichaam en 
gevoel van vrouw zijn, zowel fysiek, 
emotioneel, mentaal en spiritueel. Het is 
moeilijk de identificatie met hun ziekte los 
te koppelen en de heelheid in zichzelf te 
vinden. Ze voelen zich niet meer 
aantrekkelijk en vinden het moeilijk om 
weer intiem te zijn: met zichzelf of met 
hun partner. 

• Ben jij genezen van (borst)kanker? 
• Ben jij toe aan een nieuwe stap in je 

leven? 
• Verlang jij er naar je weer vrouw te 

voelen?  
• Wil jij weer genieten van je eigen 

lichaam? 
• Wil jij de speelsheid in jezelf weer 

ontdekken en er van genieten? 
 

Dan is deze workshop iets voor jou! 

  
Je weer vrouw voelen… 

 
 

Vrouwen zijn er in de wereld om elkaar te 
helpen en te steunen. In dit weekend 
creëren we een veilige omgeving met 
vrouwen die weten waar je doorheen bent 
gegaan.  
 
Leven en werken vanuit liefde 
 
We werken vanuit onvoorwaardelijke liefde, 
speelsheid en lichtheid en nodigen je 
uit om jezelf liefdevol te omarmen. Onze 
helende gaven zullen we (waar passend) 
inzetten om je te helpen bij het loslaten van 
emotionele opgeslagen energie in het 
lichaam, zodat je weer bij de kracht van je 
vrouwelijke essentie kan komen.  
 
We nodigen je uit om jouw kwaliteiten ook 
in te brengen wanneer je je hiertoe 
geroepen voelt.  De focus van het weekend 
ligt op jouw pad terug naar je vrouwelijke 
zelf.  
 
 

  
Vrouwenkracht 

 
 

In onze workshop benutten we de kracht 
van vrouwen in een groep om samen te 
helen en groeien. Gedurende het hele 
weekend laten we ons leiden door onze 
intuïtie om te voelen wat nodig is in de 
groep. We maken ruimte voor liefdevolle 
aandacht voor je lichaam, zodat jij je 
weer heel kunt voelen. We gaan op zoek 
naar de wijsheid van jouw 
genezingsproces voor jou en jouw 
toekomst en delen deze met elkaar. 
 
Wat brengt de workshop mij? 
 
• Je leert hoe je jouw identificatie met 

je ziekte kunt loskoppelen, terug naar 
je vrouwelijke zelf 

• Je maakt opnieuw contact met de 
essentie van jouw vrouw zijn 

• Je ontdekt en ervaart de kracht van 
vrouwensteun 

• Je ervaart wat heling voor jouw 
lichaam kan betekenen 

• Je verdiept het contact met de 
levenslessen van jouw genezing 

 

 

 
…van overleven naar leven 

 

  
…van jezelf houden 

 

  
…Terug in je vrouwelijke zelf 

 

 



 
 

Workshop  
7 t/m 9 juni 2013 

 
 

Wat doen we?  
 

Er komen verschillende werkvormen aan 
bod, waaronder meditatie, beweging, 
dans, heling en andere creatieve 
werkvormen. Daarnaast is er voldoende 
ruimte voor ontspanning, zoals het  
maken van een wandeling. 

Waar: Helios Centrum, Badhuisweg  3 
 8181 RA Heerde.   

Wanneer: Vrijdagavond 7 juni 2013 vanaf 
20:00u t/m zondagmiddag 9 juni om 
16:00u 

Investering: € 349,- inclusief 21% BTW. 
Dit is inclusief 2 overnachtingen, 
volpension. Overnachtingen vinden plaats 
in tweepersoons slaapkamers.  
 
Er is een vroegboekkorting! 
Tot 1 april betaal je slechts € 333!  
 
Om een sfeer van intimiteit en veiligheid 
te kunnen waarborgen is er slechts plaats 
voor max. 12 vrouwen. 
 

Interesse? Meer weten?  
Neem gerust contact op 

 
Contact 

 
 
 

 
 
 

 
Leonie Linssen 

Coach, trainer en healer 
Ervaringsdeskundige 

www.mijngenezing.com 
 

Email: info@veranderjewereld.nl 
Tel: 06 - 4555 0680 

073 - 6420 725 
 

 

 
Cindy Bucher 

Coach, trainer en masseuse 
Email: cindy.bucher@hotmail.nl 

Tel: 06 – 1387 1186 
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Workshop 
Terug in je vrouwelijke 
zelf na (borst)kanker  

 
 

 
 
 
 

Voor vrouwen die toe zijn 
aan een nieuwe stap  

na behandeling  
 
 
 

 


