Dory Nierynck

Vanaf nu kunt u
een telefonisch consult
boeken.
Een e-mailconsult is ook
mogelijk. U kunt dan uw vraag
(tot maximaal 4 vragen) stellen.
Voor info kijk op de site
of bel 076-5815771.

PROGRAMMA VOORJAAR 2013
Naast haar werkzaamheden als spiritueel adviseur is Dory
Nierynck beeldend kunstenaar. Zij maakt ook werken in opdracht.
TIP!
Workshop: Creativiteit voor
iedereen! of Lezing: Kleurkaartjes
Privé te boeken of voor groepen
als familie, vrienden of bedrijven!
In overleg is (bijna)
alles mogelijk. Neem
vrijblijvend contact op voor
meer informatie.

Volg Dory
op Twitter
@dorynierynck
voor nieuwtjes en
inspiraties!

Neem ook
een kijkje op de
website met blog en
actuele informatie:
www.dorynierynck.nl

PRAKTIJK DE SPRONG Dory Nierynck
Bergschot 420, 4817 PH Breda (Heusdenhout) | T 076 581 57 71 F 076 581 57 73
www.dorynierynck.nl | praktijkdesprong@hetnet.nl | twitter: @dorynierynck
Alle activiteiten vinden plaats op: Bergschot 420 te Breda. Neem voor meer info
vrijblijvend contact op. Uw inschrijving is definitief na storting van het cursusgeld.
KvKnr. 20155598
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SPIRITUELE ADVIEZEN - COACHINGSGESPREKKEN
ENERGIEBEHANDELINGEN - GROEPSBIJEENKOMSTEN
WORKSHOPS - CURSUSSEN - LEZINGEN

PRAKTIJK DE SPRONG

Cursussen
Cursussen

Intuïtief
schilderen
en tekenen
Deze cursus stimuleert je om
vanuit je intuïtie te schilderen
of tekenen. Je leert te werken
met diverse technieken en wat
de werking van kleuren is. We
beginnen met een korte
meditatie, daarna werken we op
papier, doek of natuurlijke
materialen. Na de pauze wordt
dit door Dory besproken. Geen
ervaring is nodig. Je zult verrast
zijn wat er is ontstaan. Er wordt
gewerkt in kleine groepen,
reserveer dus tijdig.
WANNEER di. ochtend van
10:00 uur – 12:30 uur of
di. avond van 19:30 uur –
22:00 uur
DATA 8 jan. - 22 jan.
5 febr. - 19 febr. - 5 maart 19 maart - 9 apr. - 23 apr. 7 mei – 21 mei
MEEBRENGEN Acrylverf,
pastelkrijt, penselen, schaar
en keukenrol
KOSTEN € 175,- p.p. voor
10 lessen + 1 gratis les, incl.
papier of doek, extra materialen, koffie/thee en koek
EXTRA INFO Reserveer
tijdig i.v.m. kleine groepen!

Workshops

Meditatiegroep
In balans
Meditatie is een manier om in verbinding te
komen met ons innerlijk Zelf en voor iedereen
toegankelijk. Er ontstaat balans waardoor wij de
dingen om ons heen beter kunnen hanteren en
ons innerlijk rustiger kunnen voelen. Er wordt
gewerkt in kleine groepen. Reserveren is daarom
nodig.
WANNEER do. avond van
19:30 uur – 20:30 uur
DATA 10 jan. - 24 jan. - 7 febr. - 21 febr. 7 maart - 21 maart - 4 apr. - 18 apr. - 2 mei
16 mei - 30 mei - 13 juni
MEEBRENGEN Sokken en matje/badlaken
KOSTEN € 96,- p.p. voor 12
bijeenkomsten

Lezingen

SPIRITUELE LEZINGEN
In deze tijd is veel in beweging bij de mens en
zijn innerlijke bewustwording. Verdiep je met
deze spirituele cyclus van 5 thema-avonden.
Voor de pauze een lezing, daarna uitwisseling en
persoonlijke vragen.
WANNEER do. avond van
19.30 uur – 22.00 uur
DATA 17 jan. - 14 feb. - 14 mrt. - 11 apr. 23 mei
KOSTEN 75 euro voor 5 keer incl. tekst,
koffie/thee
EXTRA INFO Reserveer tijdig i.v.m. kleine
groep. Er kan alleen geboekt worden voor
de hele cyclus.
PROGRAMMA
17 jan. Alles over de Liefde
14 feb. Je innerlijk doel( en helpers)
14 mrt. Spirituele vragen en antwoorden
11 apr. Avond van de ziel (met zielenlezenoefening)
23 mei. Toeval en synchroniciteit.

Engelen

Lezingen

Kleurkaartjesavonden
Op deze avond kiest iedere bezoeker een
kleurkaartje uit. De kleur op het kaartje
is voor jou in deze tijd een helende
kracht. Deze kleurkaartjes zijn unieke
kunstwerkjes door Dory gemaakt. Dory
vertelt over de werking van kleuren en
geeft spirituele uitleg bij jouw kaartje. Het
kleurkaartje neem je mee naar huis en vult
de komende tijd jouw energie aan.
WANNEER vrij.avond van
19:30 uur – 22:00 uur
DATA 18 jan. – 22 febr. – 22 maart –
19 apr. – 24 mei
KOSTEN € 10,- p.p. voor 1 avond,
incl. Kleurkaartje, koffie/thee en koek

We hebben allemaal een beschermengel
die over ons waakt. Deze 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
spirituele bescherming kan geven. Nu zijn
engelenervaringen steeds duidelijker en
actueler dan ooit. Hoe kom je nog beter in
contact met je beschermengel? Daar gaat
deze workshop over die uit 2 zaterdagmiddagen bestaat. Thema’s o.m. Hoe kan
ik samenwerken met mijn engel, Geboren
worden… heel werk, Wat is mijn
zielenopdracht, Hartenwensbewustwording, Dat kan ik Zelf, Vertrouwen
hierin. Met visualisaties, huiswerk,
engelenkaarten, praktische aardse
oefeningen, muziek en creativiteit.
WANNEER za.middag van
13:00 uur – 16:00 uur
DATA 26 januari en 9 februari
KOSTEN € 70,- p.p. voor 2
bijeenkomsten, incl. cursusmateriaal
en koffie/thee
MEEBRENGEN Schrijfgerei

Workshops

Bescherm je tegen invloeden van buitenaf
Als je gevoelig bent kun je energetisch energie verliezen en/of vervuilen en als je dit herkent kun
je je hiertegen beschermen en dit laten stoppen. Hoe doe je dat en waar moet je op letten? Deze
workshop helpt je met oefeningen, meditatie en creativiteit. Veel praktische tips zullen
besproken worden. Waar herken je energetisch vervuilen aan en waarom ben je zo moe van het
ene op het andere moment? Hoe ga je om met antieke sieraden en meubelen etc. Hoe maak je
paranormaal schoon? De moeite waard om deze workshop in deze tijd te volgen.
WANNEER Twee zaterdagmiddagen van 13:00 uur – 16:00 uur
DATA 23 maart en 6 april
KOSTEN € 70,- p.p. voor 2 bijeenkomsten, incl. cursusmateriaal en
koffie/thee en koek
MEEBRENGEN Schrijfgerei, handdoek en sokken

