
De subtiele klanken van de klankschalen brengen je 
naar de stilte. Stilte en ruimte in lichaam en geest.
Door deze stilte en ruimte wordt de Scheppende  
kracht (Brahma) ervaren als het begin, de stroom  
van leven en het bestaan van alles. Door beeldend  
werken, tekenen, schilderen, boetseren, wordt het 
scheppend vermogen aangesproken. Vanuit deze 
kracht dienen innerlijke beelden zich aan. 

De belevenissen en ervaringen die hier uit voortkomen, beïnvloeden het proces 
van heel wording en genezing. Gevoelens van vertrouwen, geborgenheid, 
troost, verbondenheid, en eigen kracht.

Je hoeft geen ervaring te hebben om mee te doen.
Een dag die jou energie geeft ! 
Workshops zijn los te volgen!

Schilderen : Aletta Engelhard, kunstzinnig-
  therapeut, kunstenaar
  alettaengelhard@telfort.nl 
Klankschalen : John Appeldoorn, yoga docent, 
  mantra zingen, klankschaal massage.
  j.appeldoorn@kpnmail.nl
Tijd : 10.00 u – 16.00 u (ontvangst va.  9.30 u koffie/thee)
  Tussen de middag is er soep en neem je broodje mee!
Plaats : Atelier Inner Art Sense
  Marianne Philipslaan 21, Bussum
Kosten : 70 euro incl. mat.
Informatie / opgave : tel 035-6936883/ 06-38742728

Workshops

vrijdag 8  maart 2019

               
 
                                                         Workshop 
                                             “ Klankschalen  en Schilderen” 
                                               vrijdag 13 februari   2015  
                                                                     
              
                     De subtiele klanken van de klankschalen brengen je naar de stilte. 
                     Stilte en ruimte in lichaam en geest. 
                     Door deze stilte en ruimte wordt de Scheppende kracht (Brahma) ervaren 
                     als het begin, de stroom van leven en het bestaan van alles. Vanuit deze 
                     scheppende kracht kan jij je innerlijke beelden laten stromen.                                                                  
                    
                     De belevenissen die hieruit voortkomen  worden ook wel bronervaringen 
                     genoemd ,gevoelens van vertrouwen,geborgenheid,troost,verbondenheid, 
                     vooral de ervaring er helemaal te mogen zijn;in je eigen waarde, 
                     kracht en zuiverheid. 
 
                     Je hoeft geen ervaring te hebben om mee te doen. 
                     Een dag die jou energie geeft.! 
                     Je bent van  Harte Welkom.! 
                                    
            
                    Klankschalen: John Appeldoorn, yoga docent, mantra zingen,klankschaal 
                                              massage. 
                                              j.appeldoorn@kpnmail.nl  
                     Schilderen    : Aletta Engelhard, kunstzinnigtherapeut, kunstenaar 
                                             alettaengelhard@telfort.nl   
                     Datum          : vrijdag 13 februari  
                     Tijd               : 10.00uur – 16.30uur(ontvangst va.  9.30uur koffie/thee) 
                                             Tussen de middag is er soep en neem je broodje mee! 
                     Plaats          :  Atelier Inner Art Sense 
                                            Marianne Philipslaan 21, Bussum 
                     Kosten          : 60 euro incl mat. 
                     Informatie    :tel 035-6936883/ 06-38742728 
                     en opgave 
                     
           
                      
                      


