
“Wild” is voor mensen die hun gaven wakker willen maken en/of verder willen 
ontwikkelen. Mensen die hun unieke eigen kennis en wĳsheid willen delen. Marjolĳn 
van Dieren begeleidt jullie met krachtige instrumenten. De wĳsheid van de paarden zal 
constant aanwezig zĳn, om te duiden wat voor jou belangrĳk is in het hier en nu. Zĳ 
laten zien wat er losgelaten en omarmd mag worden. 

In acht maanden tĳd help ik je te zoeken naar je eigen potentieel. Je leert jezelf kennen 
vanuit verschillende invalshoeken waardoor je begrĳpt, voelt en weet hoe je in elkaar zit 
en waarom. Je leert jouw speciale kwaliteiten kennen en gaat in je eigen kracht staan. 
Dit is een reis voor jou.

Een reis naar de donkere en lichte kanten van jezelf, waardoor je weet en voelt 
waarvoor je geboren bent. Zodat je deze kennis kan gaan delen. “Wild” staat  
voor de rauwe pure oorspronkelĳke energie die in de natuur alom aanwezig is.  
Wild is het pad van passie, spontaniteit en intuïtie. Dit pad geeft je de mogelĳkheid 
om in verbinding te komen met de natuur, jezelf en alles wat aanwezig is. 

Wild

Warme groet,  M a r j o l i j n

- ERVAAR DE KRACHT VAN DE KUDDE - 

Leef je leven vanuit je passie, intuitie en hart. www.vandierencoaching.nl



Mĳn missie is om mensen te ondersteunen, zodat zĳ onvoorwaardelĳk 
en volledig in hun potentie komen te staan. Door het loslaten van oude 
gewoontes, angsten, patronen en trauma’s en het ontmoeten van je 
schaduw kan je dit bereiken en inzien. Het is een reis voor mensen die 
‘wakker’ willen worden. 

Tĳdens deze reis nodig ik ook trainers uit om met de groep sjamanistisch 
te werken en schaduwwerk toe te passen. Zelf werk ik systemisch, 
energetisch en sjamanistisch met de paarden. Ik nodig je uit op mĳn 
website om te zien waar ik voor sta en wat ik nog meer doe;   

www.vandierencoaching.nl

Dag 1:  Kennismaking en startceremonie 

Dag 2:   De wĳze taal van jouw lichaam en emoties
  Leer kennen hoe jouw intuïtie tot jou spreekt en wat jouw lichaam 

en emoties je vertellen over jou. We werken deze dag met de 
paarden.

Dag 3:  Universele mannelĳke en vrouwelĳke kwaliteiten
  Hoe komen deze bĳ jou tot uiting en wat is daarvan de kracht? 

Inclusief opstelling met paarden.

Dag 4:  Voorouders en negatieve inprenting
  Hoe wordt jouw leven bepaald door een oud (familie)trauma?
 Inclusief opstelling met de paarden.

Dag 5:  De innerlĳke saboteurs in je leven                            
  Ontdek de oorzaak van jouw terugkerende patronen en reacties. 

Leer hoe je deze kan transformeren. 

Dag 6:  Jouw levensmissie                                            
  Ontdek jouw kernthema’s en missie(s) in het leven.
 Inclusief opstelling met paarden.

Dag 7:  Sjamanistische reis
  Onderzoek waar jouw krachten en talenten zitten en welke oude 

patronen en angsten je los mag laten. Sjamanistisch werken.

Dag 8:  Ontwikkeling van de zintuigen           
 Ervaar jouw gevoeligheid en ontwikkel jouw waarnemingen.

Dag 9:  Uitwisselingsceremonie

Over mĳ

Programma
Marjolijn van Dieren

Prijs € 2.750,00 excl. btw.

Inbegrepen: dagprogramma 
van 9.30 tot 17.00 
inclusief gezonde lunch, 
versnaperingen tussendoor 
en materiaalkosten. Tevens 
ben ik de gehele reis 
naast het dagprogramma 
beschikbaar als begeleider 
voor vragen t.b.v. jouw 
proces. 

Voor meer informatie en om 
je aan te melden bel of mail:  
vandierencoaching@ 
outlook.com
06-19649931

We starten bij voldoende 
deelname. Maximaal acht 
personen.

- OP EEN PLEK IN  
DE NATUUR WAAR 
RUST EN RUIMTE IS - 


