Creëer het Huis van je Ziel
Waar word jij blij van? Wat maakt jouw gelukkig? Waar huist jouw ziel?
Kom en ervaar dat je op een creatieve wijze een kijkje in je-Zelf kan nemen.

Eigen-Wijze Helderheid Bewust groeien vanuit je hart Genieten
Spiritueel Inzicht Bewust-Zijn Invulling geven aan Heling

Enkele begrippen die wij op deze workshop met jullie willen delen en ervaren.
Door gebruik te maken van verschillende materialen zal een ieder zijn eigen
impressie van het Huis van zijn Ziel creëren.
Jouw eigen inbreng is het uitgangspunt voor deze bijzondere verwendag.

Er zijn volop materialen aanwezig om je te prikkelen en te inspireren. Wil je graag
verven of kleuren, ook dat kan. Alles wordt bevestigd op een degelijke ondergrond
zodat je het thuis een mooi plekje kan geven. Om je er aan te herinneren waar je
hart echt ligt.

Francien en Petra begeleiden je deze dag.
Francien doet dit vanuit o.a. de Handlijnkunde. Petra vanuit o.a. de kleuren kennis
van Aura-Soma.
Omdat wij iedereen persoonlijke aandacht willen geven deze dag, werken we met
kleine groepen.

Hoe ziet de dag eruit:
Ontvangst in een sfeervolle omgeving
Introductie en uitleg over de dag
Voorbereiding werkstuk
Lunch
Werkstuk uitwerken
Feed-back over de gemaakte werkstukken
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Locatie Twisk

Wil je komen met een groepje van minimaal 4 en maximaal 6 personen,
neem gerust contact met ons op om een andere datum te plannen. Wij
verzorgen de cursus op beide onderstaande locaties.
Tijd:
Van 10.00 uur tot 17.00 uur
Prijs:
€ 87,50 inclusief materialen, koffie/thee en goed verzorgde lunch
bij opgave van 2 personen gelijktijdig geldt een korting van €7,50 p.p.

Contact:
Francien Bredewout
Gangwerf 15b
1676 GA TWISK

Petra Smitshuijzen-de Nijs
Spiegelenburghlaan 6
2111 BM AERDENHOUT

+31 (0)6 309 004 65
www.zoninjehand.nl

+31 (0)6 813 876 16
www.liefdevolleven.nl

Reacties cursisten:
“Ik ben geraakt door wat er deze dag met je gebeurd, prachtig”
“Wat een mooi team vormen jullie samen.”
“Mag ik me echt uitleven met alle materialen?”
“Een Zielenverwendag.”

