
VROUWEN STUDIES 
 

   

  
 

De vrouwenstudies gaat over jouw vrouw zijn, de vrouw die jij bent. Als wezen heb je al 

veel levens gehad als vrouw. Met deze wijsheid ga je weer contact maken. Je gaat je 

vrouwelijk gronding verdiepen en je gedragen voelen door de aarde en haar liefde voor 

vrouw zijn. De aarde weet ook veel over vrouw zijn, de vrouw die kan scheppen, die 

geboren kan laten worden en leven geeft, die kan verbinden en samen brengen. Liefde 

voelt en weet dat iedereen erbij hoort. Al deze wijsheid, van jou als wezen, van de 

vrouwen in je groep en van de aarde, maken we wakker. Je krijgt hierdoor de kans jouw 

zachtheid en wijsheid als vrouw, jouw unieke vrouwelijke kwaliteiten tot bloei te laten 

komen.  

 

 

 



 

Verschillende thema’s 

Tijdens de opleiding onderzoeken we en maken we contact met verschillende thema’s 

rondom vrouw zijn, zoals:  

1. Vrouwelijke gronding en jouw eigen wijsheid over vrouw zijn. 

2. Powerhouse energie en eigendom over jouw vrouw zijn. 

3. Jouw potentieel en je doelen als vrouw. 

4. Jouw plek als vrouw in relatie tot anderen. 

5. Het vrouwelijke hormoonsysteem en healing op dit hormoonsysteem. 

6. De balans tussen de vrouwelijke en de mannelijke energie in jezelf. 

 

Praktische informatie 

De vrouwen studies duurt één jaar. Je hebt één keer in de twee weken les. Eén keer per 

maand op vrijdagavond via Zoom en één keer per maand op zaterdag in Arnhem. Op 

zaterdag hebben we dan in de ochtend les (ook van een aantal gastdocenten ) en in de 

middag geef je een reading, healing, massage (of Hands-on-Healing) aan vrouwen. 

Daarnaast gaan we vier dagen naar Vezelay in Frankrijk. Een prachtige plek met unieke 

energie over vrouw zijn en vrouwelijke en mannelijke energie in balans. Daarvoor moet 

je (afhankelijk van de kosten van ons verblijf) rekening houden met in totaal ca. € 200 - 

€ 300,- exclusief reiskosten en maaltijden. 

 

Data zondagen en vrijdagavonden sept 2022 – juli 2023:  

Za: 17/9, 15/10, 12/11, 10/12, 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6, 8/7:  10-16 uur. 

Vr: 30/9, 28/10, 25/11, 16/12, 27/1, 24/2, 24/3, 21/4, 26/5, 23/6:  19.30 – 22 uur. 

Data energiereis Vezelay in Frankrijk:  18/5 t/m 21/5 2022  

Leraar: Annelita Reinders en 3 verschillende gastdocenten 

Locatie: Buurtfabriek, Peter van Anrooylaan 1 in Arnhem en één za-dag in Austerlitz.   

Kosten: € 1.295,- per jaar voor particulieren en € 1.480,- per jaar voor ZZP-ers en 

bedrijven. Betalen per maand of in andere termijnen is mogelijk. 

Deelname: na Reading opleiding of Graduate. 

Inschrijven: via inschrijfformulier en mail naar a.reinders@s-sent.nl  

 

 

S-SENT, staat voor:    
Coaching: jezelf verwezenlijken in je leven en werk.  
Business coaching: weten waar je bedrijf voor staat en dit realiseren.  
Scholing: het scholen van je intuïtie, je eigen weten over jezelf en de ander. 
S-SENT: www.s-sent.nl. 06-55100055. 
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