
V I E R  D O N D E R D A G A V O N D E N  V O O R
J E Z E L F

VROUWENCIRKEL 
 JANUARI 2023

Data:     Donderdag 12, 19, 26 januari en 2 februari 
Tijd:       20.00 – 22.00 uur
Locatie:  In de Yurt aan de rand van het bos in de tuin van mijn 
              praktijk aan Donkerstraat 17 in Heesselt                      
Kosten:   Totaal € 120,- incl btw 

KOM JE OOK?
AANMELDEN VIA CONTACT@SANDIPA.NL



Wat jij nodig hebt om je te kunnen verbinden
Wat het je geeft als je werkelijk verbonden bent
met jezelf en de ander
Waarom je uit verbinding gaat 
Wat het je kost wanneer je de verbinding met
jezelf en de ander verliest
Heb je tools aangereikt gekregen om de
verbinding met jezelf en de ander weer te
herstellen
En heb je ervaren hoe het voor je is om je door
andere vrouwen te laten spiegelen, inspireren en  
steunen

Deze vier avonden staan in het teken van verbinding
met jezelf en van daaruit met de andere vrouwen. 

In de veilige bedding van de Yurt, nemen we de tijd
om door middel van lichaamsgerichte oefeningen,
dans, meditatie en deelrondes te onderzoeken hoe jij
je verbindt met jezelf en de ander.

Na deze vier avonden heb je ervaren:

"IN EEN CIRKEL IS ALLES MET
ELKAAR VERBONDEN"

WAT GAAN WE DOEN?
Mijn naam is Sandipa van Bruggen. Naast mijn werk als
Primal Rebirth Therapeut, waarin 
ik individuele lichaamsgerichte 
psycho-therapeutische en 
trauma sessies geef, begeleid 
ik met veel plezier groepen 
mensen die de intentie hebben 
om mee te groeien met het leven. 
 

WIE BEN IK?

PRAKTISCH

AANMELDEN

Aanmelden kan door een mail te sturen naar
conact@sandipa.nl of door hier te klikken en het formulier
onderaan de pagina in te vullen. Aanmelding gaat in
volgorde van binnenkomst. Wanneer de groep vol zit, kan
ik je naam op de reservelijst plaatsen, dan krijg je bericht
wanneer er een plek vrijkomt.

Maximaal 10 deelnemers
Data: Donderdag 12, 19, 26 januari en 2 februari
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Yurt aan de rand van het bos in de tuin van mijn
praktijk aan Donkerstraat 17 in Heesselt
Investering voor vier avonden: € 120,- incl. btw

www.sandipa.nl

https://sandipa.nl/verbindingscirkels/

