Spirituele adviezen
Coachingsgesprekken
Energiebehandelingen
Groepsbijeenkomsten

Volg Dory op

www.facebook.com/Praktijk-Nierynck

CONSULT

Wist u dat u ook een telefonisch
consult kunt boeken?
Een consult via email is ook mogelijk.
U kunt dan uw vraag (tot maximaal
vier vragen) stellen. Voor info kijk op
de site of bel 076 581 57 71.

tip!

ENERGIEBEHANDELING
Het is ook mogelijk een
energiebehandeling in de praktijk te
reserveren. Voor balans en rust of
versterking van je energie te voelen is
dit een bijzondere ervaring.
Reserveren is nodig.

tip!

WORKSHOP OP MAAT

Creativiteit voor iedereen! óf Lezing:
Kleurkaartjes, Wat brengt 2018 mij?,
Intuïtief schilderen, Dromen,
Engelen en gidsen. Privé te boeken of
voor groepen als familie, vrienden of
bedrijven! In overleg is (bijna) alles
mogelijk. Neem vrijblijvend contact
op voor meer informatie!

Kijk ook eens op
dorynierynck.nl

Workshops
Lezingen
Cursussen

PRAKTIJK DE SPRONG
U bent van harte welkom op zaterdag
25 augustus van 10.30 – 16.00 uur.

Programma

ZOMER/NAJAAR 2018

Tijdens deze open dag kunt u de expositie
bekijken van schilderijen en objecten van
cursisten van de intuïtief schildergroepen.
Daarnaast exposeert Dory nieuw werk.
Tevens kunt u vrijblijvend alle ins and outs
over het zomer/najaar 2017 programma
horen.
Bovendien krijgt u een kort consult van Dory
cadeau met een kleurkaartje of tarotkaart
tussen 11.00 –12.00 uur of 14.00 -15.00 uur.
Graag tot ziens op deze
bijzondere dag!

Dory Nierynck

PRAKTIJK DE SPRONG
Bergschot 420, 4817 PH Breda (Heusdenhout)
076 581 57 71, praktijkdesprong@hetnet.nl
NL38RABO0104610379 | NL44INGB0002262335

Alle activiteiten vinden plaats op:
Bergschot 420 te Breda.
Neem voor meer info vrijblijvend contact op.

Dory Nierynck

Uw inschrijving is definitief na storting van
het cursusgeld.
TITEL SCHILDERIJ: DE BRON

tip!

Expositie & Open dag

PRAKTIJK DE SPRONG

Workshop

ZOMERATELIER

Tijdens het zomeratelier kan men een les
intuïtief schilderen of tekenen uitproberen.
Ervaring hiermee is niet nodig. Iedereen is welkom.
Voor de pauze maken we een schilderij, hierna wordt
dit besproken op inzicht en kleurgebruik. Plezier en
een uniek schilderij meenemen is gegarandeerd.
Reserveren is nodig i.v.m. kleine groep.
DATA 7 AUG • 14 AUG • 21 AUG
TIJD 10.00 - 12:00 of 19.30 – 21.30 UUR
KOSTEN €18,00 p.p. incl. materiaal, koffie/thee
MEENEMEN acrylverf en/of pastelkrijt,
penselen, schaar, schort
TIP! Deze workshop is ook te boeken voor privé
bijeenkomsten met familie, vrienden of collega’s.

Workshop

MIJN ZIEL EN IK

Op twee zaterdagmiddagen verdiep je je om je
bewuster te worden van de verbinding met je ziel...
Want jij hebt een ziel en bent hier niet voor niets…
Deel 1 gaat over: wat betekent mijn ziel, boodschappen van de ziel, wat is zielsverwantschap en hoe ga
ik hiermee om. Een korte schrijfoefening hoort hierbij
op deze middag. Deel 2 gaat over je zielen bestemming en wat je in verbinding met je ziel hier wil
neerzetten. Een bespreking hierover en daarna gaan
we gaan op intuïtieve wijze de verbinding met je ziel
schilderen. Er uitdrukking aan geven... Geen schilderervaring is hiervoor nodig. Het zal je veel duidelijkheid geven bij de uitleg die je dan van je werk krijgt.
Een mooie belevenis die jou veel zielenverbinding zal
geven! Ook humor mag er zijn... Je neemt jouw ziele
schilderij mee naar huis. Uniek om te maken.
DATA 3 NOV en 17 NOV
TIJD ZA13.00 - 16.00 UUR
Kosten €75 p.p. voor 2 bijeenkomsten
incl. cursus materiaal, koffie/thee en een
begeleidende inspiratietekst voor jou door Dory
TER INFO reserveer tijdig i.v.m. kleine groep, er kan
alleen geboekt worden voor twee middagen

Lezingen

Cursus

THEMALEZINGEN

INTUÏTIEF
SCHILDEREN
EN TEKENEN
Maak je eigen unieke kunst vanuit je
intuïtie. De les begint met een korte
meditatie om daarna te gaan schilderen
vanuit je intuïtie. Je werk wordt na de
pauze worden besproken op kleurbetekenis
en inzicht. Je leert met diverse technieken
werken en kleuren mengen. Ook op textiel
en doek en steen kan geschilderd worden
met acrylverf. Er wordt gewerkt in kleine
groepen, min. 3 pers. max. 6.
DATA 11 SEPT • 25 SEPT • 9 OKT • 23 OKT
6 NOV • 20 NOV • 4 DEC • 18 DEC
TIJD 10.00 - 12.00 of 19.30 - 21.30 UUR
KOSTEN 8 lessen voor €150,- p.p. incl.
papier of doek, extra materialen, koffie/thee
TER INFO Reserveer tijdig wegens
kleine groepen
MEEBRENGEN acrylverf en/of
pastelkrijt, penselen, schaar, schort

Cursus

MEDITATIEGROEP
Door meditatie ontstaat balans en ruimte
waardoor wij de dingen om ons heen
beter kunnen hanteren. Je kunt beter
loslaten en innerlijk rust ervaren.
We werken met diverse korte meditaties.
DATA 13 SEPT • 27 SEPT • 11 OKT • 25 OKT
8 NOV • 22 NOV • 6 DEC • 20 DEC
TIJD DO 19.30 - 20.30 UUR
KOSTEN 8 avonden voor €68,- p.p.
MEEBRENGEN sokken, matje/badlaken

Workshop

wat brengt 2019 mij?

Op veler verzoek weer deze workshop
nu voor 2019 in beeld te brengen.
Deze workshop bestaat uit één avond.
Aan de hand van tarotkaarten en de numerologie bekijken we het nieuwe jaar
voor jou. Wat kun je verwachten aan
mogelijkheden en kansen en inspiraties
om het nieuwe jaar 2019 te beleven.
Als extra toevoeging krijg je een
persoonlijke inspiratietekst – die Dory
voor jou ontvangt- mee naar huis. Deze
ligt klaar voor jou. Geef wel je
geboortedatum hiervoor bij de
reservering voor deze avond. Altijd
een bijzondere avond voor iedereen.
DATA 27 DEC • 28 DEC • 3 JAN
4 JAN • 17 JAN • 18 JAN
TIJD 19.30 – 22.00 UUR
DATA 19 JAN • TIJD 13.00 – 15.00 UUR
KOSTEN €25,00 p.p. incl. teksten en
koffie/thee
TIP! Deze workshop is ook te boeken
voor privé bijeenkomsten met familie,
vrienden of collega’s. Neem dan
even contact op.

21 SEPT Spirituele avond met 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 helende werking
van kleuren en geeft een spirituele uitleg voor jou. Het
kleurkaartje neem je mee naar huis en vult de komende
tijd jouw energie aan.
26 OKT Lezing over aardstralen en wateraders en
electro stress in en om het huis…
Met duidelijke toelichting en praktische adviezen.
Vragen zijn welkom! Deze lezing wordt gehouden door
gastspreekster Yvonne van Oosterhout,
radiesthesiste. Een kennismaking met haar want
Yvonne is de opvolgster van Piet Nuijten die haar
opleidde om zijn werk voort te zetten.
23 NOV Energielezing met thema ‘Alles is energie’
Ben je soms ook zo moe, dan is deze lezing een
opkikkertje... We worden steeds meer bewust van
energie en het werken hiermee. Doordat we steeds
gevoeliger worden.in deze soms chaotische tijd is het
belangrijk jezelf ook te beschermen. Invloeden van
buitenaf kunnen onze balans plotseling verstoren en
emoties kunnen je overvallen. Of je uitputten. Hoe dat
zo gaat komt hier ter sprake.
14 DEC Hoe engelenenergie kan werken voor jou
In deze maand met bijzondere dagen, lijkt het wel alsof
engelen zich duidelijk kunnen manifesteren of voelbaar
zijn. Hoe kun je dit waarnemen of waardoor kun je
jezelf nog beter verdiepen in de verbinding met hen?
Ze zijn er niet voor niets, jouw beschermengel is als
het ware jouw coach en eenmaal hun werking ervaren
en samenwerken maakt je krachtiger, zelfstandiger en
minder angstig voor het leven zelf. En nog veel meer...
balans en liefde.
TIJD VR 19.30 - 21.30 uur
KOSTEN €10,- p.p. per avond
incl. korte samenvatting lezing, koffie/thee
TER INFO reserveer vooraf om zeker te zijn van een
plaats - min. 5 personen max. 10 personen

