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Tweedaagse geboorte workshop door Anna Touw-Smit 
Zaterdag 9 en zondag 10 april 2016  
van 10.00 tot ca. 17.00 uur in Wieringerwerf.

Je geboorte is van grote invloed op jouw functione-
ren in het hier en nu. Deze tweedaagse workshop 
maakt je daar bewust van; je krijg veel inzicht in je-
zelf! Bovendien kun je veel belemmeringen los laten, 
zodat jij je eigen kwaliteiten kunt leven.

Tijdens de zwangerschap staat een kind heel open 
en is super gevoelig voor de energie van de omge-
ving. Moeder en kind vormen één systeem. En na-
tuurlijk is er een enorme energetische verbinding 
met de vader. De zwangerschap en geboorte vormen 
de basis van ons bestaan. Hoe deze periode is ver-
lopen is van grote invloed op hoe we nu in het leven 
staan en reageren.

Middels diverse oefeningen kun je inzichten krijgen in wat jouw missie is op aarde, wat jouw 
kwaliteiten zijn, wie je bent. En wordt je duidelijker wat je eventueel belemmert. Door je meer 
bewust te worden en deze belemmeringen los te laten kun jij je eigen kracht en kwaliteiten in 
het hier en nu bewust gestalte geven. Deze workshop heeft dan ook een positief effect op alle 
lagen van je zijn (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel)!

Mogelijke effecten in het dagelijks leven:
• Fysieke klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen
• Een postitievere levenshouding
• Het maken van keuzes kan gemakkelijker worden
• Ingesleten patronen kunnen veranderen
• Meer zelfinzicht, opnieuw verbinding met jezelf en je kwaliteiten

Het worden twee intensieve dagen. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
onvergetelijke proces onder de liefdevolle en deskundige leiding van Anna en haar team.

Data: zaterdag 9 april & zondag 10 april 2016 (deze workshop beslaat twee dagen) 
Tijd: van 10:00 tot ca. 17.00 uur 
Locatie: Openbare Jenaplan School De Zilvermeeuw, Vogelzwin 23, 1771 JG Wieringerwerf 
Bijdrage: 175 euro incl. lunch, consumpties, tussendoortjes
  
Deze workshop wordt gegeven door gastdocent Anna Touw-Smit en haar team

Deelname: Wil je deelnemen aan deze 2 daagse geboorte workshop, mail dan naar Danielle


