
True Feminine Nature Circle – you are invited

Lieve vrouwen,

Hoe fi jn zou het zijn? Een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn? Groot en sterk, en klein en kwetsbaar. 
Waar je vrouw kunt zijn met andere vrouwen. Waar er tijd is voor vertragen, ontspannen, contact 
maken met onze vrouwelijke essentie en haar verleiden en uitnodigen tevoorschijn te komen. 
De vrouwelijke essentie is speels, helder, vrij en krachtig en toch maken we vaak in de waan van de 
dag niet vol gebruik van haar. Door meer tijd met haar door te brengen, herinneren we onszelf hoe we 
via ons lijf verbinding met haar kunnen maken en is het makkelijker om ondanks alle hectiek vanuit 
haar overvloedige bron van energie te leven en te genieten.

Omdat wij zelf hebben ervaren wat de kracht is van een vrouwencirkel, en inmiddels vele vrouwen 
hebben ontmoet die dit verlangen naar zo’n plek delen, organiseren en begeleiden we vier keer per 
jaar een True Feminine Nature cirkel. 
De cirkels zijn gebaseerd op de drie essentials van Feminine Embodiment: ademhaling, beweging 
en aanraking. Via meditatie, rituelen, dans en eenvoudige, krachtige oefeningen gaan we voorbij aan 
woorden en maken we dieper contact met onszelf en met elkaar.
Op een fi jne plek. Met een liefdevolle, lichte en heldere begeleiding. Waar je kunt aansluiten als je daar 
behoefte aan hebt, zonder dat je iets moet of ergens toe verplicht bent. 

Op 4 juli jl. was alweer de tweede cirkel. Een magisch mooie, ontspannen, zonnige bijeenkomst. 
Zie de sfeerimpressie hieronder. Voor sommigen een eerste kennismaking met een vrouwencirkel…. 
onwennig, en toch direct vertrouwd. Voor anderen een feest van herkenning. Ruimte scheppend voor 
wat zich aandient. En er waren heerlijke hapjes en drankjes om ons allemaal te verwennen. 

Er staan op dit moment nog drie cirkels gepland:
• Maandag 9 september van 19.30 tot 22.00 uur
• Donderdag 12 december van 15.00 tot 21.00 uur
• Vrijdag 6 maart van 15.00 tot 21.00 uur

Locatie: in de buurt van Amsterdam
Kosten: 35 euro (9 sept, incl koffi e/thee, en lekkers) en 75 euro (12 dec en 6 maart, incl lichte maaltijd)

Het maakt niet uit of je veel of weinig ervaring hebt met vrouwencirkels of zelf vrouwen cirkels leidt. Je 
bent welkom!

Mocht je erbij willen zijn, dan kun je hier opgeven: wendy@realize-us.com 

Liefs,
Manon Swaving-Schraa
Wendy van Leusen
Gabriëlle Sepers


