
     Wil je meer duidelijkheid en tot nieuwe inzichten 
komen, dan is hier de mogelijkheid om daar aan te werken 
 

Thema ‘s: 

• Zelfvertrouwen 

• Spontaniteit 

• Loskomen uit ‘de kramp’, vanuit je hoofd naar je gevoel 

• Weg met perfectionisme 

• Vitaliteit 

• Intuïtie 

• Inspiratie 

• Grenzen verleggen 

• Grenzen ervaren 

• Duidelijkheid / inzicht gevend 

• Je biografie 

Wat was al die tijd onzichtbaar en on(be)grijpbaar?  

Slechts 1/10e van ons kennen komt in het denken terecht. De andere 9/10e zit verborgen in 

het onderbewustzijn. Je kunt er normaal niet bijkomen. Met dit kunstzinnig werken kom je bij 

je onbewuste lagen terecht en komen wellicht de antwoorden op je vragen je als vanzelf 

tegemoet. 

Er wordt gewerkt in een kleine groep 

 

Per week beslis je of je mee wilt doen 

Van tevoren even aanmelden bij Vleugels of bij Agnes 

Ik geef slechts aan en begeleid je bij de oefenigen, jij doet de rest. Hierdoor krijg je 

grip op je mogelijkheden, je kwaliteiten en tevens inzicht in je valkuilen.  

 

Vragen die opkomen: 

• Wat gebeurt er met mij? 

• Welke innerlijke processen worden er in beweging gezet? 

• Hoe vertaalt dit zich in mijn werk? 

• Hoe gaan de oefeningen op mij doorwerken? 

• Je krijgt theorie over het onderwerp, de werkwijze, de materialen en na 

afloop is er bespreking van het resultaat. 

 

 

 

Ik geef zeer persoonlijke aandacht, nieuwe inzichten en creatieve ideeën 

waar je weer verder mee kunt. 

 

Programma 

 

   4 januari Licht uit duisternis halen n.a.v. een voorbeeld (houtskool) 

 11 januari Licht uit duisternis halen naar eigen idee (houtskool) 

 18 januari Jawlenski portretten schilderen + uitleg (acrylverf of aquarel) 

 25 januari  Knopen maken en ontwarren (Stockmarkrijt en Ecoline) 

  1 februari 4-temperamenten schilderen en pastelkrijt + uitleg 

  8 februari 4 temperamenten schilderen en pastelkrijt + uitleg 

15 februari Tekenen of schilderen n.a.v. het gedicht ‘Wat het is’  

22 februari Tamponeren met pastelkrijt 

      1 maart    Groen maken met blauw en geel. Pastelkrijt en ‘toverschildern’ 

      8 maart Venus- en Mars kwaliteiten + uitleg. Pastel en houtskool 

    15 maart   Madonna ’s schilderen met aquarelverf 

    22 maart Metamorfosereeks boetseren 

    29 maart  Regenbooglandschap schilderen (nat-in-nat techniek) 

 

 

Kijk op de site voor meer informatie over het aanbodene per week 

 

                          www.agneskunstzinnigetherapie.nl 

(onder het kopje: ‘workshops / nascholing’ - ‘kunstzinnig bezig zijn’) 

 


