
De kracht  
van samen 
• Je hart verwarmen 

• Vertrouwen op de natuurlijke 
loop van het leven 

• Wie ben jij? 
• Wat breng je mee?  

  
‘We vormen met elkaar een 

vrouwencirkel die bedding geeft,  
gedragen door alle vrouwen die 

ons zijn voor gegaan, waarin 
we de ongetemde versie van 

onszelf alle ruimte geven.’ 
 

Zullen we 
samen een 

cirkel vormen?
Over het ontdekken van  

jouw scheppende vrouwelijke kracht…  
Het langzaam terugvinden van wie jij bent.  

Dit is niet passief zijn, maar gericht 
gewaar-zijn. Je hoeft niet te 

presteren, het hoeft niet 
beter en je hoeft óók niet te  

zoeken naar antwoorden. 



We werken buiten met de paardenkudde dmv systemische velden, elementen, oude ceremonies 
en rituelen gericht op het vrijmaken van de ongetemde scheppende vrouw in jou.  

Deze dag is een samenwerkingsverband tussen  
‘Bewust met Paarden’ en ‘Noordpunt’   

Informatie en opgave:  
info@noordpunt.com  

Esther Witsiers: t: 06 - 51588570   
www.noordpunt.com 

www.bewustmetpaarden.nl 

Wat kun je van ons verwachten? 
Wij vormen de basis van de cirkel, waarin alles wat je meebrengt aanwezig mag zijn en (h)erkent mag worden.  
 
Ons emotionele lichaam draagt nog diepe sporen van angst uit een oud en ver verleden. De kracht van de vrouw wil vrijgemaakt worden 
van die oude angst, zodat ze vol kan leven. Dat wat verborgen is en weg wil blijven van de oerpijn, die elke vrouw in zichzelf draagt.  
Die oerpijn die in deze tijd zijn vrijheid zoekt, mag alle ruimte krijgen om naar de oppervlakte te komen om bevrijd te worden.   

Het belang van de paarden? 
Vanuit het kuddesysteem verbinden paarden zich met alles wat jij meebrengt (bewust, meestal onbewust). In de cirkel, geven zij hun 
liefdevolle aandacht aan dat wat gezien wil worden. Van het paard als leermeesters kunnen wij over ons vrouw-zijn leren.

PUUR 
ZIJN! 

 
Puur zijn door niet meer te voldoen aan het ideale plaatje en ons vrij te maken van voorwaarden zoals: ‘het moet wel goed’, ‘ik pas 
me wel aan’, ‘ik maak ruimte voor de ander’ etc.. . Daar waar we juist met elkaar onvoorwaardelijk zijn.  

 
 
Vanuit de elementen van het medicijnwiel gaan we onderzoeken wat niet meer dienend is.  
 
OOSTEN:  Durf ik in het licht te gaan staan?  
ZUIDEN:   Mag ik mijn gevoelens leren herkennen, toestaan en waarderen?  
WESTEN:  De angst voor het donker in mij ontmoeten.  
NOORDEN:   De dood ontmoeten als transformerende kracht voor het leven.  
ETHER:  De Liefde als altijd verbindende factor in alles, de liefde die altijd 
 aanwezig is in mij.  
VUURCEREMONIE:   Welke overlevingskracht dient mij niet meer?
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