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Lieve ziel die dit leest,

In dit boekje vertel ik kort het e.e.a. over wie ik ben en wat ik doe. Wellicht zien of spreken we elkaar
snel, om te bekijken wat ik voor je kan betekenen op jouw authentieke pad.
Mijn naam is Naomi Deborah van Colourful Temple.
Colourful Temple staat voor een kleurrijke tempel (zoals ik mezelf zou omschrijven). Ik verbind
lichaam, spirit en ziel met elkaar. Een tempel heeft voor mij een brede betekenis. Normaliter zou je
denken aan een gebouw, wat een tempel kan zijn. Een tempel heeft voor mij vooral een energetische
en spirituele betekenis. Je lichaam, je huis, school, e.d. linkt aan een tempel, namelijk: mijn visie is
dat we onszelf als zodanig mogen behandelen. Een heilige plek waar veiligheid, vertrouwen,
dankbaarheid en liefde heerst.
Aangezien ik jarenlang als taaldocente heb gewerkt en studenten heb gecoacht/mentrix ben
geweest, vond ik ook de vergelijking met school passend.
Ik geef nog steeds les, alleen nu in een geheel andere vorm en op mijn eigen authentieke manier,
waarin ik taal een andere plek heb gegeven. Het zijn allemaal kleine puzzelstukjes die bij Colourful
Temple bij elkaar komen op een holistische en authentieke manier.
Ik help vrouwen hun stem terug te vinden in de breedste zin van het woord. Een stem kan staan voor
het uitspreken van jezelf, maar ook voor allerlei vormen van creativiteit. Het geeft expressie aan wat
er leeft in jouw wezen. Ik help vrouwen die de verbinding tussen hun ‘zijn’ en hun stem op een
gegeven moment zijn verloren door bijvoorbeeld een fysiek/mentaal/emotioneel/spiritueel trauma.
Dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
Vrouwen die bij me komen, ervaren vaker klachten als: zichzelf niet goed kunnen uitspreken, geen of
te weinig grenzen aangeven, zichzelf wegcijferen, niet goed weten te verwoorden wat er in ze leeft,
niet goed weten waarom ze zich op een bepaalde manier niet lekker voelen in hun lichaam, zich niet
vrij voelen, veilig in de kern, stil voelen staan, geen expressie kunnen geven aan hun ziel, te veel
overdenken, etc.
Al dit soort dingen komen mijn inziens vaak vanuit één bron; namelijk, een energielek in de buikarea
(2e chakra).
Ik werk als fundering vanuit het basiscentrum van de vrouwelijke energie: de baarmoeder. Daarin
breng ik rust, ruimte en balans, zodat er met meer compassie naar jezelf gekeken kan worden en ik
fungeer daarin als een spiegel voor de ander.
Ik werk vanuit afgestemdheid. Dit betekent dat elke ceremonie anders is! Ik bekijk samen met jou
wat je nodig hebt en wat passend is. Er is altijd een reden waarom je contact met me hebt
opgenomen!
Ben jij ook een ‘Warrior Woman’ die op zoek is naar meer verbinding met zichzelf en anderen en
benieuwd naar haar ‘Feminine Soul-Tribe’?
Wees welkom om te ervaren en te ZIJN in authenticiteit. D.m.v. veiligheid, rust en ruimte kan je
nieuwe werelden, frequenties en dimensies ontdekken in een innerlijke reis en je verdiepen in wat er
in jouw ZIJN speelt <3
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Spirit- Quest
Een spirit-quest is de reis die je maakt vanuit een hogere roeping die voortkomt vanuit je zielsmissie,
ten dienste van het grotere geheel. Mijn spirit-quest is om vrouwen te begeleiden om hun stem
terug te vinden. Ik hoop hierin een inspiratie en voorbeeld te mogen zijn voor andere vrouwen. Een
mens die haar authentieke pad bewandelt, maakt de cirkel weer iets meer verbonden en fungeert als
een puzzelstukje.
Ik bied op locatie o.a. een One-Day-Retreat aan.
De One-Day-Retreats op locatie hebben elke keer een ander thema, maar ze bevatten doorgaans
o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shamanic Drum
Afgestemde meditatieve trancereis
Angelic energy healing
Feminine line healing
Ancestral healing
Sharings
Meditatieve wandeling
Home-made lunch
Creatieve opdrachten (schrijven, ecstatic dancing, zingen, bloemenritueel, etc.)

Qua afronding en voorbereiding krijg je:
•
•
•

Een informatieboekje ter voorbereiding
Nazorg met reflectieformulier om richting te geven
Er is altijd ruimte voor verdere vragen en begeleiding

Wat kan ik je brengen?
Wat ik voor je kan betekenen is geheel persoonlijk en het ligt natuurlijk aan verschillende
componenten. De belangrijkste in deze is dat je ten alle tijden autonoom bent en wat je eigen
systeem toelaat, kijkend naar wat er nodig is en liefdevol rekening houdend met waar jij klaar voor
bent.
Je mag bij mij vooral ‘ervaren’ wat er in je gehele ZIJN speelt in een veilige, authentieke en
respectvolle setting, waarin iedereen gelijkwaardig is en haar rol in de cirkel heeft.
Wat wél zeker is, is dat ik je weg laat gaan met een liefdevol gevoel, positief opgeladen, eventuele
blokkades minder (liggend aan de diepte die je zelf wel of niet wilt aankijken), een gevoel van diepere
connectie met jezelf en andere vrouwen en met nieuwe en diepere inzichten. In de cirkel voel je je
gehoord en gezien door mij, wat maakt dat er vertrouwen ontstaan, je los mag gaan laten en er rust
en ruimte in je lichaam vrijkomt, waardoor je dieper liggende lagen kan gaan aankijken en
transformeren.
Een Medicine Woman begeleidt je om je jouw eigen kracht en potentie in te laten zien, je tools mee
te geven voor ‘self-healing’ en een lichtje te zijn in bepaalde donkere fases, waarin je even je richting
niet meer weet. Een Medicine Woman zet je terug in jouw eigen authentieke kracht, waarin je jouw
eigen authentieke stem mag gaan laten horen.
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De impact van de healings, zijn vergelijkbaar met een plant-medicijnen reis, waarin de krachtige,
heilige cirkel en de verbinding met andere vrouwen de healing bekrachtigen en intensiveren.
Ik pak zowel lagen aan op fysiek, mentaal, emotioneel en zielsniveau aan. Ik ben taaldocent in de
breedste zin, dus ik spreek ook zielstaal die jou kan raken in je kernessentie. Ik maak daarmee een
connectie naar het aardse, zodat je ook concrete feedback krijgt over “hoe nu verder”.
Een transformatie zit in bewustzijn. Wanneer ik iets in je bewustzijn breng in deze setting, kan het al
meteen voelbaar transformeren. Ik geef je tools mee waar je nog maanden zo niet levenslang mee
verder kan (liggend aan waar je tegen aan loopt).
We krijgen wat we nodig hebben en niet wat we willen. Uiteindelijk komen we erachter dat dat wel
was wat we wilden <3

Aanbod
•
•
•
•
•

Consults
Holistische healings
Spiritual guidance
Cacao-ceremonies
Inner Feminine Leadership Training

Contact
Wil je je aanmelden voor een One-Day-Retreat, ben je benieuwd naar mijn specifieke aanbod en
andere ceremonies die ik verzorg?

Laat het me graag weten als ik iets voor je kan betekenen. Je kan me makkelijk bereiken via:
E-mail: colourful.temple@gmail.com
Pagina: www.facebook.com/colourful.temple
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