Nieuwsbrief Praktijk de Sprong
				 Dory Nierynck
Voor spirituele gesprekken, -adviezen en -behandelingen

Bergschot 420, 4817 PH Breda | T 076 5815771 | F 076 5815773 | E info@nierynck.nl, praktijkdesprong@hetnet.nl

ZA 25 APRIL & ZA 9 MEI 13.00 - 16.00
Workshops 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.
Kosten: €35,= p.p. voor 1 middag, incl. materiaal en koffie/thee

VR 15 MEI & VR 5 JUNI 19.30 - 21.30
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.
Kosten: €10,= p.p. voor 1 avond, incl. kleurkaartje en koffie/thee
Een privé-kleurkaartjes-lezing is ook mogelijk!

ZA 6 JUNI & ZO 7 JUNI 11.00 - 16.00

Expositie / Open dag Praktijk de Sprong
Expositie met schilderijen van Dory Nierynck en cursisten van de cursus intuïtief schilderen.
Voor elke bezoeker is er een attentie. U bent van harte welkom!
Wilt u ook intuïtief schilderen of heeft u interesse in de workshop Creativiteit voor iedereen met
vrienden of collega’s? Heeft u de cursus Mijn beschermengel als coach gemist?
Tijdens dit weekend wordt tevens het nieuwe programma voor het najaar van 2009
gepresenteerd!

Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen naar het nummer 076-5815771.

KIJK OOK EENS OP www.nierynck.nl EN www.dorynierynck.nl
Alle activiteiten vinden plaats op bovengenoemd adres.

