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We zijn al een stukje op weg in het nieuwe 
jaar en hoewel we het allemaal op onze 
eigen manier ervaren, leven we in een 
bijzondere tijd.
Aquarius, een nieuw tijdperk met een 
nieuw bewustzijn dient zich onverminderd 
aan en tegelijkertijd vecht het oude nog 
om behoud. Dat zie je om je heen en voel 
je mogelijk ook in jezelf.

Elke overgang naar een volgende fase 
geeft een beweging van loslaten van 
wat je kent naar iets nieuws dat nog 
onbekend is. De verbinding ligt in het 
huidige moment.
De uitnodiging die ik in deze tijd ervaar 
is om bewust te zijn voor wat ieder 
moment brengt en hier vervolgens  naar 
te handelen.

‘‘Vraag je af wat jou tot leven brengt, en ga dat 
doen, want wat de wereld nodig heeft zijn mensen 

die tot leven zijn gekomen” 

Dat ga ik doen door een grotere groep 
mensen in contact te brengen met de 
kracht van hun beelden als bron van 
persoonlijke groei & bloei. Daarvoor 
open ik mijn huis aan de Kloosterstraat in 
Zaltbommel. 

Dit past bij mijn wens om een grotere 
groep mensen in contact te brengen met 
de kracht van hun beelden als bron van 
persoonlijke groei & bloei.

Waar ligt jouw verlangen, uitdaging, 
groei of ontwikkeling in deze tijd?
Het beeldend proces is een prachtige 
manier om deze en andere vragen te 
verkennen; je gaat voelen waar het bij 
jou om gaat terwijl je ontspannen aan het 
scheuren, knippen, plakken, of schilderen 
bent. 

De ruimte aan de Kloosterstraat start met twee ochtenden vanaf april, aanmelden vanaf nu mogelijk.
Wil je meer informatie over de inhoud? Klik op de foto’s of kijk even op mijn website!

Locatie: Kloosterstraat 18 Zaltbommel   |   Gratis parkeren: Parkeerplaats Omhoeken, 5 min lopen  
  Tijd workshop: van 10.00u – 13.00u   |   €42,50 per ochtend  

  Tijd cursus van 9.30u -12.00u   |   €155 voor 5 ochtenden    
Incl. alle materialen, koffie, thee en lekkers
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Mijn Social Media
Bekijk mijn website! 

Kloosterstraat 18 
5301BM Zaltbommel
(+31) 62 93 74 396

Beelden van de ziel op het werk!

Stress op het werk komt veel voor. Onderliggende oorzaken worden wel gevoeld maar niet snel erkent 
en benoemd. Dit leidt tot spanningen tussen mensen en mogelijk tot een burn-out of bore-out.
Veel reguliere interventies komen niet tot de kern omdat ze deze onderstroom niet aanpakken. 

Werken met beelden van de ziel, doet dit wel. 

Dit geeft oplossingen die effectief zijn en voor jou werken. En dat na een paar uur ontspannen knippen 
en plakken. Neem gerust contact op voor informatie op maat.

De ochtenden zijn een mix van verstilling en beeldend werken waarbij je vorm geeft aan je 
persoonlijke ontwikkeling. Je gebruikt collagetechnieken op doek of kaart afgewisseld met 

schilderen/energetisch tekenen. Het filmpje geeft een sfeerimpressie van de manier van 
werken en wat zo fijn is; iedereen kan dit!

Je komt tot de kern van wat er speelt
Je krijgt inzicht in het systeem waarbinnen je werkt
Je krijgt inzicht in jouw rol daarin.

Heel graag tot snel, warme groet, 

Brig

- Howard Thurman - 
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https://www.krachtiginbeeld.com/workshop-cursus-document
https://www.krachtiginbeeld.com/workshop-cursus-document
https://www.krachtiginbeeld.com/
https://www.facebook.com/Brig-Swinkels-Krachtig-in-beeld-108842478083135
https://www.krachtiginbeeld.com/
https://www.krachtiginbeeld.com/doorklik-beeldend-werken
https://www.linkedin.com/in/brig-swinkels-0b2565112/

