Programma
Voorjaar 2009

Dory Nierynck geeft via
innerlijke weg berichten
- meestal begeleid door een
geschreven tekst aan personen, bedrijven en
instellingen.
Naast haar werkzaamheden als spiritueel adviseur
is Dory Nierynck beeldend
kunstenaar. Zij maakt ook
werken in opdracht.

*

SPIRITUELE ADVIEZEN,
-GESPREKKEN,
-BEHANDELINGEN

*

CURSUSSEN

Intuïtief schilderen en tekenen
Mijn beschermengel als coach

* WORKSHOPS

De helende werking van kleuren
Kennismaken met Tarotkaarten
Creativiteit voor iedereen!

* LEZINGEN

Kleurkaartjes

CURSUS

Mijn beschermengel als coach

Wij allen hebben een beschermengel die over ons waakt .Dat is al een eeuwenoud weten.
Deze beschermengel helpt het plan van onze ziel in dit leven waar te maken. De ziel
die opdrachten wil vervullen met jou. Het is ook bekend dat deze engel de mens spirituele
bescherming kan geven.
In deze veranderde,vernieuwende tijd zijn engelenervaringen steeds duidelijker te horen
en actueler dan ooit. Maar hoe kom je nog beter in contact met deze levenscoach? Daar
gaat deze cursus over. In 6 maandelijkse avonden .Met als thema’s onder meer: hoe kan
ik samenwerken met mijn engel. Geboren worden..een heel werk,wat is mijn zielenopdracht, mijn doelen in dit leven, het zelfonderzoek,nieuwe plannen maken, hartenwensbewustwording, dat kan ik Zelf. En je engel is er altijd bij,vertrouwen hierin. Met
visualisaties,huiswerk,schrijven,engelenkaarten praktische aardse oefeningen, muziek en
creativiteit.
WANNEER Donderdagavond van 19.30 uur-21.30 uur
DATA 15 januari,12 februari,19 maart, 9 april,14 juni en 4 juni
KOSTEN €120,= p.p. voor 6 avonden, inclusief cursusmateriaal en kofﬁe/thee

CURSUS

Intuïtief schilderen en tekenen

Met acrylverf wordt intuïtief schilderen een kleurrijke belevenis. Vanuit je intuïtie
schilderen laat ook jouw creatieve inspiraties stromen. Je leert met diverse technieken
werken en kleuren mengen. Teken- of schilderervaring is niet nodig. Het werkstuk zal
na de pauze worden besproken op kleurbetekenis en inzicht. Er wordt gewerkt in kleine
groepen min. 4 personen max. 7 personen. Tijdig aanmelden is dus belangrijk!
WANNEER Dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur, Dinsdagavond van 19.30-21.30 uur en
Woensdagavond van 19.30 uur-21.30 uur
DATA 6 jan. en 7 jan, 20 jan. en 21 jan., 3 febr. en 4 febr., 17 febr. en 18 febr., 3 mrt. en 4 mrt.,
17 mrt. en 18 mrt., 31 mrt. en 1 apr., 21 apr. en 22 apr., 12 mei en 13 mei, 26 mei en 27 mei
MEEBRENGEN Acrylverf en penselen en/of pastelkrijt (en evt. lappen en schort)
KOSTEN €185,= p.p. voor 10 avonden, inclusief tekenpapier en kofﬁe/thee

LEZINGEN

Kleurkaartjes

Op deze avond kiest iedere bezoeker een kleurkaartje uit. De kleur op het kaartje is voor
jou in deze tijd een helende kracht. Dory vertelt over de werking van kleuren en geeft
een spirituele uitleg bij jouw kaartje. Het kleurkaartje neem je mee naar huis en vult de
komende tijd jouw energie aan.
WANNEER Vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
DATA 16 januari,13 februari, 6 maart, 3 april,15 mei, 5 juni
KOSTEN €12,50 p.p. voor 1 avond. Inclusief kleurkaartje en kofﬁe/thee
Een privé-kleurkaartjes-lezing is ook mogelijk! Bijv. voor een speciale gelegenheid (verjaardag of
collega’s). Info bij Dory opvraagbaar. Kijk op de website www.nierynck.nl bij colorhealing voor meer
info over kleurkaartjes en de helende kracht van kleur.

WORKSHOP

Kennismaken met Tarotkaarten

Tarot is een van de kosmische systemen als hulpmiddel op onze weg. Het juiste gebruik
voert tot inzichten en kennis over de levenssituatie waarover vragen worden gesteld.
Deze workshop bestaat uit een korte lezing waarin je wegwijs gemaakt wordt over de
kaarten; een eenvoudige legging zal geoefend worden. Een bijzondere workshop met
inzichten op onze zowel spirituele als aardse weg.
WANNEER Zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
DATA 14 febr. of 25 apr.
MEEBRENGEN Pen en papier
KOSTEN €35,= p.p. voor 1 middag. Inclusief materiaal en kofﬁe/thee

WORKSHOP

De helende werking van kleuren

Over de werking van kleuren en hun helende kracht gaat het eerste gedeelte van deze
workshop,daarna wordt gewerkt met ervaren van kleurtrillingen via meditatie en
waarneming met klank en intuïtie. Ook eten we kleuren….
We maken gekleurde vloeistof aan zodat je met de chakra-kleuren in 7 ﬂesjes naar huis
gaat en met veel kleurrijke ervaring..Een boeiende ervaring.
WANNEER Zaterdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur
DATA 7 febr. of 4 apr.
MEEBRENGEN Pen en papier
KOSTEN €45,= p.p. voor 1 middag. Inclusief cursusmateriaal en kofﬁe/thee

WORKSHOP

Creativiteit voor iedereen!

Bij Dory is iedereen kunstenaar, schilder- of tekenervaring is niet nodig. In twee uur tijd
gaan we met de groep aan de slag met verschillende materialen en technieken. Er ontstaat
een uniek kunstwerk aan de hand van een thema of eigen idee. Succes gegarandeerd!
* Met collega’s gezamelijk een kunstwerk maken voor in de werkruimte of een schilderworkshop voor ieder
*Met je familie een creatief cadeau samenstellen, bijvoorbeeld aan de hand van foto’s of knipsels of een
krachtsteenworkshop voor ieder

*Een eigenzinnige middaginvulling met je vrienden; het maken van een

gezamelijk kunstwerk of banier waarvan ieder een deel mee naar huis neemt

INTERESSE? In overleg is bijna alles mogelijk!
MEENEMEN Humor en zin!
KOSTEN Vanaf €25,= p.p. excl. materiaal, incl. kofﬁe/thee

Kijk
ook eens op:

Dory Nierynck
Bergschot 420, 4817 PH Breda
T 076 5815771 | F 076 5815773
I www.nierynck.nl, www.dorynierynck.nl
E info@nierynck.nl, praktijkdesprong@hetnet.nl
Postbank 2262335, Rabobank 104610379

dorynierynck.nl
en

nierynck.nl

