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Hartelijk welkom!  

 
 

Je staat aan het begin van een avontuurlijke reis. Een reis naar jouw innerlijke kracht. 

Velen van ons zijn al ons hele leven lang bezig om naar onze oer-eigen krachtbron te 
komen. Soms lijkt het een onmogelijke opgave. Want door omstandigheden in ons leven 

worden we vaak afgeleid en lijkt het soms onmogelijk om contact met onze innerlijke 
kracht te maken. Of we zijn er zo bang voor dat we ze verstoppen om maar niet op te 

vallen en zodoende niet gekwetst te kunnen worden. Dat is zonde!  

 
 

Daarom ga ik je helpen om gedurende 12 weken stap voor stap, op een veilige manier 
opnieuw contact en verbinding te maken met jouw innerlijke kompas en jouw kracht.  

Onderweg kom je hobbels en uitdagingen tegen en soms raak je de weg kwijt. Dat is 

helemaal niet erg. Het hoort erbij. Vaak levert dat zelfs de mooiste ervaringen op of 
onvergetelijke indrukken en inzichten.  

 

 
Tijdens deze training gebruik ik de vier windrichtingen met de bijbehorende seizoenen als 

oriëntatiepunten en de kompas als hulpmiddel om op koers te blijven op weg naar jouw 
eigen innerlijke kracht.  

 

  
Wat is het kenmerk van een kompas?  Juist, hij wijst altijd naar het Noorden. Als je 

weet waar het Noorden is, zal je altijd je weg vinden. Dit metafoor zal ik gebruiken 
tijdens de komende 12 weken, want ik vind dat een prachtig uitgangspunt, want het 

geeft houvast en rust.  

 
 

Wij gaan op reis door de natuur, langs de seizoenen, die elk een andere energie en 

eigenschappen hebben en een cadeau voor je klaar houden. Daarbij gaan wij werken met 
opdrachten. Dat zijn soms lichamelijke oefeningen om je lijf goed te voelen, 

aandachtoefeningen om mentaal tot rust te komen en jezelf te observeren en 
schrijfopdrachten om je van patronen bewust te worden die de weg naar jouw krachtbron 

in de weg staan.  

 
 

In dit 12- weken- programma staat K.O.M.P.A.S. voor:  
 

K = Kracht van de Stilte (Noorden, Winter)  

➢ Week 1: Waar sta je nu? 
➢ Week 2: Geen excuses meer 

➢ Week 3: Jij bent belangrijk! 

O = Ontwaken (Osten, Lente)  
➢ Week 4: Laat je stem ontwaken 

➢ Week 5: Ben je een slachtoffer? 
➢ Week 6: Wat je aandacht geeft groeit 

M = wat ben je Mooi! (Zuiden, Zomer)  

➢ Week 7: Wat ben je mooi! 
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➢ Week 8: Van problemen kansen maken 
➢ Week 9: Kom tot bloei 

P.A. = Pauzeren en Aanvaarden (Westen, Herfst)  

➢ Week 10: Opruimen  
➢ Week 11: Oogst jouw vruchten 

S = Stilte voor de nieuwe Start (terug in het Noorden, Winter)  
➢ Week 12: Stilte voor de nieuwe start 

 

                                                 
 
 

Dit programma is ontstaan vanuit mijn eigen proces om mijn oer-eigen stem en mijn 

kracht te (her)ontdekken. Maar ook door het contact met zo vele mensen, waaronder 
veel kinderloze alleenstaande vrouwen in mijn vriendenkring, tijdens mijn werk als Tolk 

Gebarentaal en spontane ontmoetingen. Mensen die ermee worstelen om zich niet meer 
klein te maken, zich niet meer willen verstoppen en waardeloos, onbelangrijk en overal 

alleen voor staan te voelen. Allemaal mensen die voelen dat er diep binnenin iets staat te 

trappelen om tot bloei te mogen komen.  
 

 
 

Op mijn zoektocht naar mijn eigen waarde en kracht heb ik vele trainingen en cursussen 

op het gebied van zelfontwikkeling en psychologie gevolgd, ging ik op Vision Quest in 
Noord-Wales (alleen met mijzelf en het aller nodigste een paar dagen en nachten in de 

natuur doorbrengen) om mezelf te vinden en hielp ik als resultaat daarvan de volgende 

jaren als vast lid van de staf om anderen hierin te begeleiden. Ook volgde ik 2 
Sjamanistische jaartrainingen met als thema: Je eigen visioen herontdekken en deze 

leven. Daarnaast leerde ik veel in zelfstudie via boeken, thuisstudie en eigen ervaringen, 
maar ook door coaching als ik even niet wist hoe ik verder moest.   

 

 
Dit komt allemaal terug in deze training. Uit de gigantische hoeveelheid informatie en 

oefeningen heb ik een bewuste keuze gemaakt specifiek voor mensen als jij en ik, die 
zich soms een ‘buitenbeentje’ voelen, het gevoel ‘anders’ en daarmee ‘minder waard’ dan 

anderen te zijn en zich daardoor klein maken en verstoppen. Die zich onbelangrijk voelen 

en het gevoel hebben er niet toe te doen en overal alleen voor te staan. Dat is 
doodzonde!  

 

 
Alle informatie en oefeningen die ik hier in dit programma aan jou doorgeef, heb ik zelf 

gedaan en ik werk er nog steeds mee. En dat het ECHT werkt maakt mij zo enthousiast 
dat ik dit graag met jou wil delen, zodat jij er ook jouw voordeel mee kan doen.  
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Tijdens deze reis ga ik je ook uitdagen. Want er zal niets veranderen als jij niet zelf iets 

verandert. Daarom is het niet alleen theorie maar geef ik je ook opdrachten, zodat er 
werkelijk wat gaat veranderen. Maar dat kan alleen gebeuren als je er ook daadwerkelijk 

mee aan de slag gaat.  
 

 

In de loop van ons leven ontwikkelen we allemaal gewoontes. Sommige helpen ons om 
ons goed te voelen, anderen worden in de loop der tijd oncomfortabel en beperkend. En 

om de laatst genoemde gaat het hier. We beginnen ermee om ons ervan bewust te 

worden en nemen ze onder de loep. Want pas als we ons van hun ontstaan bewust zijn 
kunnen we dat veranderen.  

 
 

Natuurlijk gaat dat niet van de ene dag op de andere. Dat heeft tijd nodig en de kracht 

van de herhaling.  
 

 
En omdat het best spannend is om in je eentje te werken begeleid ik jou gedurende de 

komende 12 weken en doen we het lekker samen. Elke week ontvang jij een les via mail 

met daarbij een of 2 opdracht(en).  
 

 

Heb je tussendoor vragen of loop je ergens tegenaan, schroom niet om mij te mailen 
naar kathrin@vrouwinkracht.nl. Dan help ik je verder.  

 
 

Ik heb ook een besloten facebookgroep aangemaakt. Meld je daar aan als lid om de 

kracht van de groep te ervaren door daar je ervaringen met de oefeningen, vragen en 
dingen die je wilt delen uit te wisselen. Ga hier naar de Facebookgroep  

 
 

 

Volgende week beginnen we bij de kracht van het Noorden. We komen eerst thuis bij 
onszelf en kijken waar we nu staan.  

 
 

http://www.vrouwinkracht.nl/
https://www.facebook.com/groups/2120076624885216/
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Op de prachtige vrouw die je bent,  
 

 

Van harte,  
 

Kathrin, Vrouw in Kracht 
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