
Een Berenholparty … 
 

           
 

IETS VOOR JOU? 
• Wil je de uitdagingen van het alledaagse leven met meer gemak aan kunnen? 

• Weet je dat er meer mogelijk is en wil je de weg hiernaartoe in jeZelf ont-dekken? 
             *      Wil je gaan voor jouw unieke ding, en wens je daarbij ondersteuning? 

• Wil je groeien en helen samen met en dankzij je kind? partner, ouder, medemens…? 
• Wil je vrijer, blijer en speelser leven in hernieuwde verbinding met de natuur? 

Dan kan een Berenholparty je daarbij de weg wijzen. 
 

WAT IS EEN BERENHOLPARTY? 
Het is een informatieve en ook gezellige middag of avond van ca 2 uur waar je op speelse wijze kennis maakt met 
de Berenholremedies (BHR) en andere Berenhol-werkzaamheden* (z.o.z.) 
1) via een inspirerende workshop-lezing van ca 1 uur 
2) via advies, leren kiezen en samenstellen van Berenholremedies voor jezelf en je kind(eren). 
De ‘Berenholparty’ is vrij toegankelijk op uitnodiging van een gastvrouw. Een eigen bijdrage is welkom. 
Tijdens de ‘party’ krijg je 15% korting op alle Berenholproducten, dus ook op workshops, lezingen, consulten. Als 
BHR moeten worden verstuurd, zijn de verzendkosten voor eigen rekening.  
 

WAT DOET EEN GASTVROUW? 
Een gastvrouw is benieuwd naar of zelf bekend met het Berenholwerk en nodigt andere mensen uit voor een 
Berenholparty bij zich thuis of elders; liefst minimaal 5 gasten. Ook zorgt ze voor koffie en thee. Vooraf spreken 
we samen een datum en tijdstip af voor een middag of avond. In ruil voor haar inzet ontvangt ze 3 gratis 
Berenholproducten: 1 stockflesje (10ml) Berenholremedie naar eigen keus, 1 doseerflesje (30ml) van de gekozen 
Berenholremedie en 1 sprayflesje (30ml) voor reiniging van aura & huis. 
 
 
 

 
 

                             
 
             LIJKT HET JE LEUK OM GASTVROUW TE ZIJN  
                           VOOR EEN BERENHOLPARTY? 
  DAN BEN IK BLIJ ALS JE CONTACT MET ME OPNEEMT ☺ 
	
 
                                     Dorothee Helmert 
               tel. 024-3607967; info@het-berenhol,com; 
                                 www.het-berenhol.com 



 
 

 
 

OVER DOROTHEE, DE BERENHOLREMEDIES EN HET BERENHOL    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OVER DOROTHEE, HET BERENHOL EN DE BERENHOLREMEDIES 

Even voorstellen: mijn naam is Dorothee Helmert.  Van kinds af aan is de Natuur mijn grote liefde. Hier voel ik me 
vrij en blij en thuis en in diep wezenscontact met bomen, bloemen, paddenstoelen, vogels en vlinders, sneeuw, 
bergen en zon. In 1990 kom ik in aanraking met de energetische geneeswijze ‘Bloesemremedies’. Dat zijn, net als 
de bekende Bachbloesems, energieën uit de natuur opgenomen in water, van onder andere bloemen en bomen. 
De subtiel zelfhelende holistische werking hiervan ervaar ik als heel krachtig. Sinds 1996 creëer ik voortaan Zelf 
nieuwe bloesemremedies van en voor deze tijd: de Berenholremedies. Met de eerste Berenholremedie 
‘Buschwindröschen’ komen steeds meer jonge kinderen in mijn leven. Ik begin met dans- en natuurcursussen 
voor de kinderen. Samen ontwikkelen we ook nieuwe Berenholremedies. Al doende ontdek ik dat mijn zielsmissie 
“Stem van de Natuur zijn” onlosmakelijk verbonden is met “Stem van de ongerepte Natuur van jonge kinderen 
zijn” en dat de Berenholremedies een oerkrachtige ondersteuning kunnen bieden bij een natuurlijke ontplooiing 
van kinderen vanaf het prilste begin. Ons volwassenen kunnen ze de weg ‘terug’ wijzen naar oerspronkelijke 
patronen die de basis zijn voor leven in balans en in verbinding met ‘Al Wat Is’.  
Het is mijn hartenwens dat alle ‘puur-natuur’ producten en inzichten op een organische wijze de wereld ingaan. 
Het idee om dat in de vorm van een ‘Berenholparty’ te doen, borrelt in me op. En nu is de tijd er rijp voor om dat 
ook daadwerkelijk te gaan doen. 
 
Het Berenhol Nijmegen dankt zijn naam aan de Berenholremedies en is opgericht als een praktijk voor en door 
kinderen. In het Berenholwerk zijn de Natuur en de ongerepte Natuur van jonge kinderen de belangrijkste 
wegwijzers naar een vrijer, blijer en speelser leven. Als wij als volwassenen hier opnieuw toegang toe krijgen, dan 
kunnen kinderen veel makkelijker verbonden blijven met het unieke kanaal dat ze zijn, met de natuurlijke 
ademstroom, met oerkracht, kern en grenzen en met hun zelfhelend vermogen. Ook Moeder Natuur zal hier veel 
baat bij hebben: dat is de diepere intentie achter Het Berenholwerk. 
 
Wezenlijke thema’s van de Berenholremedies zijn 

• verbinding met oerspronkelijke patronen zoals oerkracht, oeroud weten, oerspronkelijke adembeweging 
& oerspronkelijke levens- en lichaamshouding 

• verbinding met oermoederlijke kwaliteiten; heling vanuit de moeder-kindrelatie en steun bij 
zwangerschap, geboorte en de natuurlijke ontplooiing van jonge kinderen 

• ondersteuning bij de uitdagingen van het dagelijkse leven 
• zelfexpressie en wezenlijke, authentieke en congruente communicatie 
• licht brengen in onbelichte delen van jeZelf om te kunnen stralen als een ster op aarde 
• vanuit innerlijke steun de eigen plek innemen en je leven scheppen in overeenstemming met Al Wat Is 
• blijer, vrijer en speelser leven vanuit verbinding met het pure kind in je. 

 
Van harte welkom bij een Berenholparty! 

 
 

Dorothee Helmert© 
www.het-berenhol.com 

  


