NIEUW: Te koop

Zij schildert al vele jaren vanuit haar
intuitie en mede door haar heldere vermogens ontstaan de inspiraties vanuit
verbindingen. Zo ontstaan de kleurrijke
kunstwerken en het schrijven
van teksten.
Ook stenen met symbolieken, soms
vanuit oude culturen, worden
beschilderd. De wereld van oervorm
naar beweging is opvallend in haar werk
net als het gegeven dat kleuren een
helende werking hebben voor lichaam
en geest.
In de loop der jaren is een grote
collectie van haar
kunstwerken opgebouwd.
Daardoor is het nu mogelijk werken
op papier of op doek etc. aan
te schaffen. Voor een klein overzicht
kijk eens op www.dorynierynck.nl
bij webshop. Voor meer persoonlijke
afspraken voor bezichtiging of
andere info hierover bel eens
op 076-5815771 of mail
praktijkdesprong@hetnet.nl

Kijk ook eens op
dorynierynck.nl

Dory Nierynck

tip!

PRAKTIJK DE SPRONG

CONSULT

Programma

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.

VOORJAAR 2019

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.

Volg Dory op

www.facebook.com/Praktijk-Nierynck

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.
Uw inschrijving is definitief na storting van
het cursusgeld.

WORKSHOPS
LEZINGEN
CURSUSSEN

TITEL SCHILDERIJ: RELATIES

SCHILDERIJEN, STENEN
EN ANDER WERK
VAN DORY

SPIRITUELE ADVIEZEN
COACHINGSGESPREKKEN
ENERGIEBEHANDELINGEN
GROEPSBIJEENKOMSTEN

NIEUW: Cursus

KRACHT IN JEZELF
WEGWIJZER

Gesprek – en oefengroep voor lichaam en
geest. Deze cursus wordt uitgebreid met
oefeningen en tips voor balans tussen lichaam
en geest. Om je krachtiger en bewuster te
maken in deze veranderende tijden. Je intuitie
beter te kunnen gebruiken. We beginnen met
een meditatie. Daarna een korte lezing. Als
cursusmateriaal worden o.a. teksten door Dory
toegevoegd. Deels zullen ze bijdragen om je te
inspireren en kracht in jezelf ook werkelijk te
kunnen beleven. Je hebt deze immers al in je. Je
angsten zullen je mogelijk niet langer
tegenhouden. Nu nog meer zelfvertrouwen en
kracht in jezelf ervaren kan gemakkelijker zijn
na deze cursus.
DATA 1x per maand op woensdagavond
DATA 30 JAN • 27 FEBR • 27 MRT
24 APR • 29 MEI
TIJD 19.30 – 21.30 UUR
KOSTEN 5 avonden voor €125,00 p.p. incl.
cursusmateriaal, persoonlijke inspiratietekst
en koffie/thee
TIP! Deze workshop is ook te boeken
voor privé bijeenkomsten met familie, vrienden
of collega’s. Neem dan even contact op.

tip!

WORKSHOP OP MAAT

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

Cursus

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 8 JAN • 22 JAN • 5 FEB • 19 FEB
5 MRT • 19 MRT • 2 APR • 16 APR
7 MEI • 21 MEI
TIJD 10.00 - 12.00 of 19.30 - 21.30 UUR
KOSTEN 10 lessen voor €185,- p.p. incl.
papier of doek, extra materiaal, 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 10 JAN • 24 JAN • 7 FEB • 21 FEB
7 MRT • 21 MRT • 4 APR • 18 APR
9 MEI • 23 MEI • 6 JUN • 20 JUN
TIJD DO 19.30 - 20.30 UUR
KOSTEN 12 lessen voor €102,- p.p. incl. tekst
MEEBRENGEN sokken, matje/badlaken

Lezingen

THEMALEZINGEN

Tijdens deze avonden wordt voor de
pauze een lezing gehouden en na de
pauze kun je vragen stellen.

25 JAN Spirituele avond
met kleurkaartjes
Op deze avond kiest iedereen een
kleurkaartje uit. Dit is een uniek
kunstwerkje door Dory gemaakt. Zij
vertelt over de helende betekenis van
de kleuren hierop en geeft een spirituele
uitleg die zij aangegeven krijgt speciaal
voor jou. Een bijzondere avond met
persoonlijke aandacht en het
kleurkaartje neem je mee naar huis.

24 MEI Over invloeden van buitenaf
Alles is energie en heeft invloeden. Hier wordt
veel over gesproken maar wat kan dat zijn en hoe
bescherm ik mij hiertegen, zijn vragen die ter tafel
komen. Ook voor jouw vragen is ruimte. Met tekst
hierover.
DATA 25 JAN • 15 FEB • 22 MRT •
19 APR • 24 MEI
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

Workshop

WAT BRENGT 2019 MIJ?
Op veler verzoek weer deze workshop nu voor
2018 in beeld te brengen.

15 FEB Paranormaal schoonmaken:
hoe doe je dat en waarom
Uitleg van schoonmaken huis, voorwerpen, jezelf, en nog veel meer. Een
boeiende avond waarop je ook je vragen
kunt stellen. Je zal ervan opknappen…

22 MRT Engelenkracht en hun
bescherming voor jou
Hoe kom je ermee in contact en wat
merk je dan. Of zijn ze maar een
sprookje? Met tekst en engelenkaartlegging voor jou.

19 APR Kosmische systemen
Wat zijn dat zoals o.a. tarot, astrologie,
numerologie en nog veel meer. Wat kun
je hiermee voor inzichten verwachten en
mogelijk ook antwoorden?
Met persoonlijke uitleg.

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 2018 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 geboorte-datum hiervoor bij de
reservering voor deze avond. Altijd een bijzondere avond voor iedereen.
DATA 3 JAN • 4 JAN • 17 JAN of 18 JAN
TIJD 19.30 – 22.00 UUR
DATA19 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.

