
Radicale zelfliefde voor alles dat je bent. 
 
Als vrouw staan we voor de uitdaging om onszelf volledig te belichamen en met 
alles te zijn dat door ons heen beweegt. De zachte kracht, die ons op en top 
vrouw laat zijn. Zowel in licht als donker en alle tinten daartussenin. Hoofd, 
hart en bekken in lijn met elkaar, samen in een liefdevolle samenwerking. Het 
vraagt moed, vertrouwen en veiligheid om dat geheel wat we zijn in ons volle 
potentieel te leven. En we hebben het allemaal in ons, ook al kun je er nog niet 
altijd bij.  
 
In deze workshop gaan we reizen met hetgeen nog lastig naar het licht wil 
komen en huist in de donkere diepte van ons vrouwenlichaam. In deze 
workshop gaan we reizen met de archetypen Maria Magdalena en Lilith om 
contact te maken met dat wat nog ongezien of lastig naar buiten kan uit angst. 
Het liefdevol uitnodigen, zodat het zich aan ons kan tonen en ook opgenomen 
kan worden in de volheid van dat wat we zijn. We maken het samen veilig met 
elkaar, ik leer je hoe. 
 
Neem voor deze reis een matje en dekentje mee. Van harte welkom. 
 

Over Corine:  
Als tantrisch bewustzijnscoach, 
inspirator en lichaamswerker is het 
mijn grote passie om mensen in 
contact te brengen met hun essentie 
en hen uit te nodigen de authentiekste 
vorm van zichzelf te leven.  
Een speciale passie vind ik in het 
werken en zijn met vrouwen. Vrouwen 
in contact brengen met de wijsheid en 
kracht van hun bekken en de 
vrouwelijke seksualiteit, die een schat 
aan genot, kracht, liefde en heling in 
haar draagt. Ik houd ervan om de 
dingen van het leven, die we 
ingewikkeld vinden, terug te brengen 
naar de eenvoud die het ook in zich 

draagt om zo te komen tot levensflow, waar (bijna) alles vanzelf gaat. Plezier, 
Passie en Potentieel, zijn voor mij de woorden die vragen om de volheid ervan 
te leven. 
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