Villavie Academy
LEER HET LEVEN MET GOD
VOLUIT TE LEVEN!

De Academy
is live!

Wil jij voluit leven?
Hi mooie vrouw,
Vind jij de wereld soms ook overweldigend? En zou je steviger in je schoenen willen
staan? Meer ECHT en VOLUIT leven? Wil je weten hoe je van je zwakheid je kracht
maakt? Dan is de Villavie Academy er voor jou!
Voluit leven betekent dat je het leven omarmt, dat je leert dat verdriet en vreugde naast
elkaar bestaan en wat God met jouw leven voor ogen heeft. Voluit leven is een leven
waarin je vrucht draagt en daaruit vreugde ontvangt. Een leven waarin genade overvloedig
stroomt. De Villavie Academy biedt jou twaalf modules waarmee je in een
halfjaar leert wat Voluit Leven betekent en hoe je sterker in je schoenen staat
samen met God!
Ik kijk ernaar uit met jou dit avontuur aan te gaan!
Eline

Hoe werkt de
Academy?

Hoe werkt de Academy?
De Academy vindt plaats in een online omgeving. Je krijgt inloggegevens en kunt op jouw
eigen tijd de Academy volgen.
Elke twee weken staat de volgende module online, zodat je de Academy van begin tot
eind kunt doorlopen. De kracht van de Academy ligt erin dat de twaalf modules in zijn
geheel je helpen om het volle leven te leven. De modules volgen elkaar naadloos op. Elke
maand start er een nieuwe groep, dus het is voortdurend mogelijk om in te stromen.
Naast de online omgeving is er een besloten groep met alle andere deelnemers, zodat je
hen kunt ontmoeten, vragen kunt stellen en elkaar kunt bemoedigen.
Je houdt een jaar toegang tot de online omgeving, dus je kunt op jouw eigen tempo de
modules doorlopen.

Je leven als huis

Je leven als huis
Villavie staat voor: Levenshuis. Kijken naar je leven als een huis met verschillende
kamers: De kamers van werk, relaties, vrije tijd, gezondheid en delen. Geloof is geen
aparte kamer omdat dit in alle kamers een rol speelt.
In de twaalf modules zijn levenslessen verwerkt die in het boek Villavie beschreven zijn.
Deze levenslessen zijn van toepassing op de verschillende kamers in jouw levenshuis. Zo
leer je hoe je bewust leeft, keuzes maakt en met God je levenshuis inricht.

Over de 12 modules

12 modules
Introductie: Jouw levenshuis
Je leven als een huis met kamers: Wie laat je toe? Hoe richt je je huis in? Op welke
plek staat het? Hoe is de verhouding tussen werk, relaties, gezondheid, vrije tijd en
delen? Ben je daar tevreden mee of zou je dit anders willen? Dit komt aan bod in alle
modules maar in de introductie breng jij je levenshuis in kaart.vreugde dat brengt!

Module 1: Vrucht dragen
De zoektocht naar succes of geluk lijkt soms alles te bepalen. Maar wat als alles uit
je handen valt? Wat blijft er dan nog van je over? En als het niet draait om zoeken
naar geluk, waar draait het dan wel om? In deze module leer je dat het gaat om
vrucht dragen en help ik je hoe je dat doet. Want vruchtdragen is het doel van je leven
en brengt je eeuwige vreugde!

Module 2: Heel zijn in gebrokenheid
Wat kun je je gebroken voelen. Door wat je meemaakt, door oude wonden die pijn
doen of door hoe je faalt. Je kunt je ook gebroken voelen omdat de wereld zoveel
ellende in zich heeft. Maar er is ook veel moois te ontdekken. Want God wil jou heel
maken! Hoe ga je om met imperfecties en leg je de lat wat lager? Voluit leven is
geen perfect leven maar wel een leven dat heel is in gebrokenheid.

Module 3: Gods aanwezigheid in jouw
leven
Vraag jij je soms af wat Gods plan is met je leven? Of Hij een roeping voor je heeft?
Zou je duidelijker Zijn stem willen verstaan? God wil in jouw leven aanwezig zijn. Hij
heeft elke haar op je hoofd geteld en vindt het fijn om te weten wat jou bezighoudt.
Maar je krijgt veel keuzevrijheid van Hem. Hoe ga je daarmee om? En hoe leer je naar
Hem te luisteren? Dat leer je in deze module.

Module 4: Leven vanuit dankbaarheid
Je niet laten leiden door je zorgen of angsten kan een opgave zijn. Toch is het de
moeite waard, want angst belemmert je om voluit te leven. Als je voor alles dankbaar
leert te zijn, zul je gaan zien dat je veel meer op God kunt vertrouwen. Dankbaarheid
vergt oefening maar als je het leert, zul je een vreugdevoller leven leiden.

Module 5: Vind die Veilige Plek in jezelf
Staande blijven in een soms overweldigende wereld is een ingewikkelde klus. De
hoeveelheid prikkels die op ons afkomt is enorm. Het is dan zo belangrijk dat je weet
waar je altijd heen terug kunt keren. Een plek in jezelf waar God en jij elkaar
ontmoeten en je met Hem afstemt wat echt belangrijk is. In deze module leer ik je die
plek te ontdekken zodat je veiligheid vindt bij jezelf en bij God.

Module 6: Stil staan
Draaf je maar door? Ben je druk met alle ballen in de lucht houden en weet je niet hoe
je de rust moet vinden om goed na te denken? In deze module daag ik je uit om stil te
staan. Om echt goed na te denken over hoe jij je levenshuis inricht en dichtbij jezelf te
blijven. Daarvoor is rust, reflectie en ruimte nodig.

Module 7: Vind je vrijheid
Waarin voel jij je opgesloten? In de mening van anderen? In je eigen oordelen? We
gaan onderzoeken wat jou soms (vaak?) tegenhoudt bij voluit leven. Welke
levenskamer verwaarloos je omdat je eigenlijk niet durft? Vrijheid is een belangrijk
onderdeel van voluit leven. Kleine dingen kunnen je hier al in helpen!

Module 8: Vind je veerkracht
Je hebt vaak meer (veer)kracht dan je denkt. En het mooie is: je hoeft het niet
(alleen) uit jezelf te halen. God gebruikt je zwakheid voor Zijn Koninkrijk! Misschien
voel je je vaak zwak. Maar veerkracht kun je trainen. Ik leer je in deze module hoe dat
werkt!

Module 9: Vereenvoudig je leven
Wat komt er veel op ons af. We leven in een prachtige tijd waarin veel mogelijk is
maar begrenzing is geboden. Anders gaan we kopje onder. Je leven vereenvoudigen
en keuzes maken is daarom echt nodig. In deze module gaan we je levenshuis af en
bekijken je verschillende kamers: Wat kan er anders of minder?

Module 10: Verbondenheid met anderen
Voluit leven doe je niet alleen. Je bent geboren in een wereld vol mensen, in een gezin
en leeft nu te midden van collega’s, geliefden en familie. Daartussen kun je je
eenzaam voelen. Hoe zorg je voor verbondenheid, juist ook als je single of moeder
bent? Het kan! Maar het vergt keuzes.

Module 11: Alles begint met een keuze
Alles begint altijd met een keus en een eerste stap. Het is belangrijk dat je op een
rijtje hebt wat voor jouw levenshuis goede keuzes zijn, dat je ze inbedt in je leven en
er gewoonten van maakt. We gaan in op wat jou belemmert om goede keuzes te
maken en hoe je van je gemaakte beslissingen goede gewoontes maakt.

Module 12: Eén stapje is beter dan geen
stapje
Wil je je levenshuis anders gaan inrichten en andere keuzes maken? Weet dan dat het
niet groot hoeft allemaal. Juist niet! Een klein stapje betekent al heel veel. Wat gaat
jouw eerste kleine stapje worden richting Voluit Leven?

+ Bonusvideo’s en lessen!

Wie is Eline?

Over Eline
Het is mijn missie om vrouwen te helpen het niet perfecte leven met God voluit te leven.
Ik merkte in mijn eigen leven en zag om me heen, hoe we vaak ten onder gaan aan onze
eigen perfecte plaatjes. Hoe we zoeken naar geluk en zinvol zijn maar niet tot rust komen.
Hoe de wereld ons soms overweldigt en we vastlopen. Hoe we pijnlijke dingen meemaken
en ons afvragen wat Gods bedoeling daarmee is. Hoe we steeds meer moeite krijgen met
genade ontvangen maar liever ‘zelf doen.’
Ook ik heb de lelijke kanten van het leven gezien. Maar ik heb ook Gods oneindige trouw
en liefde gezien en daar getuig ik van! Voluit leven betekent voor mij dat ik heel in
gebrokenheid ben. Gods helende genade die over mijn soms pijnlijke wonden
heenstroomt.
Al dertien jaar train en onderwijs ik meiden en vrouwen over identiteit, genade en leven
met God. Met de Academy hoop ik daarin een stap verder te gaan en een halfjaar met je
mee te lopen om de lessen die ik heb geschreven toe te passen om je leven. Ga je mee op
dat mooie pad?

Wil jij...

Wil jij...
Meer rust en ruimte in je leven?

Weten hoe je omgaat met moeilijke
omstandigheden?

Meer tijd met God doorbrengen?

Een vreugdevoller en dankbaarder leven?

Je geliefd en vrij voelen?

Bewuste(re) keuzes maken?

Wat biedt de
Academy?

Ik ben gekomen om jou het
leven te geven in al zijn volheid

Johannes 10:10

Wat biedt de Academy?
12 modules

Op je eigen tijd

Twaalf lessen van twee weken
waarin je echt de diepte ingaat en
leert wat voluit leven met God
inhoudt. Elke les bevat een video
en werkboek en extra’s waardoor
je uitgedaagd wordt.

Je logt in op een online omgeving
waar jouw lessen elke maand
online komen. Je kunt ze daarna
nog een halfjaar bekijken dus je
volgt de Academy op je eigen
tempo.

Video’s en
werkboeken

Heel veel extra’s

Elke module bestaat uit een video
waarin Eline de les uitlegt en een
werkboek vol reflectievragen en
oefeningen. Daarnaast word je
onderdeel van een levendige
community vol vrouwen die ook
leren voluit te leven!

Live sessies, bonusvideo’s, Q&A’s,
een levendige online community
EN: een live event met tof
programma waar we elkaar
ontmoeten! Naast de 12 modules
vind je in de Academy ook nog
bonuslessen
van
bijzondere
vrouwen.

Kosten

Wat kost de Academy?
Basis Academy
6 maanden Villavie Academy
Toegang tot de 12 modules
(elke 2 weken een nieuwe
online!)
1 werkboek per module met
opdrachten, inspiratie en
overdenkingen
Video's met en door
specialisten + bonusmateriaal
Webinars met Q&A's
Besloten groep community
Exclusief event

€249

VIP Academy

Max. 20
plekken!

Basis Academy +
2 gesprekken met Eline aan het
begin en eind van je Academy om
nog meer uit je proces te halen
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€349

Ga naar villavie.nl/academy en meld je NU aan!
De Academy is erop gebouwd je door een proces mee te nemen. Je kunt ook
een losse module volgen (€29,50).

Villavie Academy & Dignita
Academy!
Villavie heeft zich verbonden aan de Dignita Academy. Met jouw deelname aan de Villavie
Academy ondersteun je dit mooie werk! Ik vind het belangrijk dat we, als sterke vrouwen
met veel mogelijkheden, omkijken naar vrouwen die het moeilijk hebben. Door in jezelf te
investeren, investeer je in het leven van een andere vrouw!

Wat is de Dignita Academy?
De Dignita Academy biedt slachtoffers van mensenhandel, en vrouwen die een kwetsbare
positie innemen in de samenleving, een nieuw perspectief op het leven. Wat deze
vrouwen kwetsbaar maakte om uitgebuit te worden, was het ontbreken van
keuzemogelijkheden: veel van hen konden niet naar school, hadden geen stabiele
thuissituatie of kwamen uit arme regio’s waar geen arbeidskansen zijn. Bij de Dignita
Academy worden opties gecreëerd: de deelnemers leren binnen de horeca te werken of in
de retail of in de schoonheidsindustrie en gaan werken in de sociale onderneming van de
stichting: het all-day-brunch restaurant Dignita.
Door jouw deelname aan de Villavie Academy maak je het mogelijk dat deze vrouwen,
eigenlijk net als jij, nieuwe mogelijkheden krijgen en een poging kunnen wagen binnen een
heel nieuw vakgebied.

Villavie ondersteunt Dignita Academy door tien procent van de opbrengsten
van de Academy over te maken.
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Wil jij het leven
voluit leven?
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