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Ik wil je heel graag uitnodigen om kosteloos mee te doen met een
Wilde Wandelingen (bosbaden) of een Wilde Natuur Retraite. Maar
ook voor een Natuur-geïnspireerd Ritueel of Ceremonie kun je
tijdelijk kosteloos gebruik maken van mijn dienst als ritueel
begeleider en celebrant. 

Tegelijk bied ik de al bestaande Wilde Natuur Sessies (voorheen
natuurcoaching) tijdelijk aan voor een gereduceerd tarief. Om zo
meer flow te creëren en ruimte te geven aan een gezonde basis voor
mijn praktijk. Als wederdienst vraag ik je jouw ervaring met mij te
delen. Een liefdevolle uitwisseling waar we allebei van opbloeien.

Ben je benieuwd geworden? Raakt het een verlangen of lang
gekoesterde wens? Voel je een uitnodiging om het verder te
onderzoeken, een kriebel in je buik of wellicht zelfs een
overtuigende 'ja'? Lees dan verder voor een korte introductie over
wat ik aanbied.

Uitnodiging



Wilde wandeling | herfst equinox
Bosbaden rondom de jaarfeesten en hun symboliek,
energie en alchemie.
De Wilde wandelingen is een betoverende reis, waar je je
onder dompelt in het bos, je verbindt met het seizoen en haar
magie en je oplaad aan de energie van de natuurelementen en
je wordt uitgenodigd om jouw eigen ritme te gaan volgen en
mee te bewegen met de stroom van het leven.

Wilde natuur retraite 
Een ochtend/middag of eendaagse retraite rondom
levensthema’s als creatie kracht, (zelf)l iefde of een moeder
& dochter retraite.
De Wilde natuur retraite wordt l iefdevol samengesteld met de
middelen en tools uit mijn ‘magische schatkist’ en is
afgestemd op jou -of jull ie met als basis natuur, eenvoud en
liefde.

Natuur geïnspireerde rituelen & ceremonies
Rituelen en ceremonies rondom levensthema’s als; (zelf)
l iefde, geboorte, vriendschap en familie, maar ook het
inslaan van nieuwe wegen, loslaten, verlies, verdriet en
andere bijzondere momenten.
Vier het leven zoals jij bent en koester de betekenisvolle
levensmomenten, geef een diepere betekenis aan de
wendingen op jouw levenspad en wezenlijke momenten in
jouw leven met een ritueel of ceremonie passend bij jou en
jouw levensverhaal.

Wil je graag meedoen met de Wilde wandeling van 16
september of ben je benieuwd naar de Wilde natuur retraite
of een Natuur geïnspireerd ritueel of ceremonie? Als je je
aanmeld voor de Samhain (1 november) kun je kosteloos
gebruik maken van dit aanbod voor de sessies/rituelen en
ceremonies welke ik tot Imbolc (1 februari 2023) kan
inplannen > 



Wilde natuur sessie
Als basis; mindfulness, natuursymboliek, creatie -en ritueel
werk. 
Tijdens de Wilde natuursessies neem ik je mee het bos in.
Een alchemistische reis diep door jouw innerl ijke landschap.
De natuur nodigt je uit om diep naar binnen te kijken, jezelf te
ontmoeten en dat wat je ziet met zachtheid te aanschouwen
en zonder iets te moeten oplossen, ruimte te geven aan wat
vanuit jouw bron wil stromen. Door jezelf eraan te herinneren
wie je bent, verscholen achter de overtuigingen over wie jij
denkt te moeten zijn, vindt jij jezelf.

Heb je interesse in de Wilde natuur sessies? Of ken jij
iemand die interesse heeft. Dan ontvangt je deze zomer
een speciale prijs. Deze geef ik bij aanmeldingen tot de
Samhain (1 november) voor de sessies welke ik tot Imbolc
(1 februari 2023) kan inplannen >



Agenda Wilde wandeling
Vrijdagochtend 18-9 van 10.00 tot 12.30
De Wilde wandeling vindt plaats rondom de
bossen en parken van Arnhem, Oosterbeek,
Wolfheze e.o. met een groepje van maximaal 9
vrouwen. Na afloop is het mogelijk om samen
een potluck te organiseren. 

Wilde natuur retraite 
Op afspraak
De Wilde wandeling vindt plaats rondom de
bossen en parken van Arnhem, Oosterbeek,
Wolfheze e.o.  of in overleg een andere
passende plek en is 1 op 1 of samen,
bijvoorbeeld moeder & dochter

*voor eventuele reiskosten en eventuele onkosten
word een passende vergoeding gevraagd

Natuur geïnspireerde rituelen & ceremonies
Op afspraak
De Natuur geïnspireerde rituelen en ceremonies
vinden plaats op een overeen te komen plek naar
keuze en zijn 1 op 1, samen of een kleine intieme
groep

*voor eventuele reiskosten en eventuele onkosten
word een passende vergoeding gevraagd
*Hou rekening met een paar weken tot anderhalve
maand ruimte rondom het maken van een mooie
ceremonie. Een ritueel kan vaak met 2 tot 4  weken
worden ingepland. 

Wilde natuur sessie
op afspraak op dinsdag en donderdag tussen
09.30 en 14.00. 
De Wilde natuur sessies bestaat uit een traject
van 7 sessies (5 in de natuur) en vinden plaats
rondom de bossen en parken van Arnhem,
Oosterbeek, Wolfheze e.o. en is 1 op 1.
Tijdelijk van 649,-voor 399,-
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Moeder natuur neemt je bij de
hand en fluistert je zachtjes toe. 
Ze helpt je herinneren dat het
leven wat jij hebt ontvangen -en
in je draagt, is verbonden met de
bron voor al het leven.
Ze laat je weten dat jouw plek
hier en nu is.
Dat jij jouw eigen unieke
bestemming hebt. 
En helpt je expressie geven aan
dat wat er van nature in jou leeft.



Ik ben heel benieuwd of er iets bij jou in beweging is gebracht, je
nieuwsgierig bent geworden naar de mogelijkheden en kijk er naar
uit om van je te lezen of horen! Scan de QR code, vul het formulier
in en geef aan waar je hart sneller van gaat kloppen, je ogen van
gaan fonkelen of wat er een glimlach op je gezicht tovert. Dan
ontmoet ik je graag. We maken een afspraak om te (video) bellen 
 om elkaar te ontmoeten en kennis te maken, je vragen te
beantwoorden en verder af te stemmen. 
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Kom je mee het bos in?

Neem contact met me op
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Volg jouw moedernatuur in de shift naar een nieuwe tijd

www.coachinginbloei.nl

InBloei is een natuur gedragen plek voor een cyclisch leven in
verbondenheid met moeder natuur, waar oeroude kennis,
diepgewortelde wijsheid en vernieuwende inzichten samenkomen in
een heil ige ruimte. En waar zachte alchemie geboorte geeft aan de
helende rituelen en voedende tradities passend in deze nieuwe tijd. 

Ik ben Laura en ik neem je mee het bos in om de natuur in jezelf te
ontmoeten. Ik ben er voor jou. In alle seizoenen van jouw leven.
Voor het meisje, de moeder, de wilde -en de wijze vrouw. Om je te
helpen te verbinden met de ‘moedernatuur’ , die jij van nature in je
draagt. Te putten uit jouw bron. Zodat je leert te vertrouwen op
jouw wilde wijsheid als gids op jouw levenspad. En de overgangen
en wendingen op jouw weg inniger te omarmen, dieper te koesteren
en hartgrondig te vieren. Om te zijn wie jij bent. Voor jouwzelf. En
elke generatie die na jou komt. Dat is jouw footprint, jouw ‘Legacy’ .
Zo is de cirkel rond.

Verbind je met de wilde wijsheid
die in jou leeft


