
 

 

Wat is het V.I.P.? Het V.I.P- arrangement is een 

5-daagse diepgaande training die geschikt is 

voor vrouwen (ong. 30-55 jaar), zakenvrouwen, 

pioniers en hooggevoeligen die toe zijn aan een 

nieuwe, volgende stap en graag in zichzelf willen 

investeren. Het is een intensieve meerdaagse 

voor persoonlijke ontwikkeling en transformatie. 

Inhoud:              

Het VIP-programma is gericht op het versterken 

van jouw zielskracht: het oude loslaten, 

belemmerende overtuigingen en oud gedrag 

veranderen; jouw potentieel ontdekken en 

bekrachtigen, leven vanuit jouw kern, dromen 

en verlangens concreet en levensvatbaar 

maken. Uitdagingen waar je voor staat 

trotseren, angsten overwinnen, oude rollen 

loslaten. Wat wil in jou geboren worden, wat wil 



zich in jou bevrijden en uitbreiden? Alles naar 

behoefte en afgestemd op jou. 

Werkwijze: Ik werk voornamelijk vanuit 

sjamanistisch gedachtengoed en ben gedurende 

deze 5 dagen jouw krachtige en zachte gids. Ik 

ben lichtwerker en heb een antenne die jou 

rechtstreeks brengt bij jouw pijn, essentie, 

potentieel en dus transformatiepunt. Ik ben dit 

hele traject jouw integere vertrouwenspersoon, 

raadsvrouwe en healer. Alle informatie wordt 

deze week en daarna vertrouwelijk behandeld 

en niet met derden gedeeld. 

Programma: 

 Wat komt o.a. aan bod?                                                                                          

*We werken samen vanuit de traditionele Black 

Bear-leerlijn om weer bij jouw oorsprong te 

komen.                                                                   

*Een uitgebreide reading met het Stenenorakel                                                    

*Banden van kracht aanleggen                                                                           

*Auraschoonmaak, drummen                                                                     

*Natuurwandeling/elementen                                                                   

*SoulBodyFusion                                                                                                              

*Psychosynthese. 



*Geld, eigenwaarde en werk                                                         

*Vuurritueel voor loslaten en transformatie                                                               

*Innerlijke kind-delen en vorige levens(zo nodig)                                           

*Systeemopstelling met knopen        

*Voorouderlijnen                                                            

*Emotioneel lichaamswerk of EFT.                                                                                           

*Creatief werkterrein: pastel of boetseren                                                              

*Oude Overtuigingen vervangen door 

Oorspronkelijke overtuigingen                                                 

*Werken met kristallen en krachtstok maken 

*Voet- of nekmassage met etherische olie    

*Krachtige visualisaties en technieken vanuit de   

Black Bearlijn en verder diverse tools om dit ook 

thuis verder voort te zetten.                                

Het proces is een whole body experience 

(mentaal, emotioneel, fysiek, spiritueel).            

Er zijn ook genoeg rust- en 

ontspanningsmomenten ter ondersteuning van 

de integratie. 

 

 



Trefwoorden:                                           

Bekrachtigend, inzichtelijk, transformerend, 

steunend, nieuwe informatie, ommekeer, 

bevrijdend, verlichtend, vernieuwend. 

                       

 

                           

Wat ontvang je allemaal gedurende het VIP 

arrangement? 

Het programma is inclusief alle maaltijden 

(ontbijt, lunch, diner), een keer uit eten, drinken 

(sap, koffie, thee, géén alcohol), buideltje met 

kristallen, uitgebreide reading met het 

stenenorakel, alle overnachtingen (4) op mooie 

bosrijke locatie, samen biologisch koken, 

notitieboek en pen voor naslagwerk van de 



training. Persoonlijke, individuele begeleiding  

gedurende de vijf dagen.(ca. 25 uren) 

 

Belangrijk: 

Mocht jij nu geinteresseerd zijn in dit 

meerdaagse arrangement, neem dan even 

contact op. (mail : sandradoosje71@gmail.com 

of bel even naar 06-27275081).         

Eerst hebben we uitgebreid en kosteloos een 

kennismakingsgesprek (liefst live bij mij thuis of 

ergens in de omgeving) maar dit is ook mogelijk 

via Skype. We stemmen af en kijken of we een 

goeie match zijn om onze samenwerking goed 

en doeltreffend tot stand te laten komen. Jouw 

wensen, verwachtingen en thema’s enerzijds en 

mijn werkwijze en aanbod anderzijds worden 

besproken. Pas als we beide een ‘’Ja’’ voelen, 

hebben we een match en worden er afspraken 

over tijd, locatie en datum gemaakt. 

N.B: Ik ben te allen tijde gemachtigd een 

samenwerking niet aan te gaan. Dit zal echter 

niet vaak voorkomen. 

mailto:sandradoosje71@gmail.com


Locatie: in een mooi en sfeervol natuurhuis in 

de omgeving van de Veluwe e.o. 

Data: in overleg. Altijd van maandagochtend 

t/m vrijdagochtend 

Zie mijn website voor meer informatie: 

www.tapestryfoflife.nl 

Met liefde welkom! 

Sandra Doosje 

 

 

http://www.tapestryfoflife.nl/

