Karin Lamers

Medische schildertherapie

Kom ontdekken hoe de kracht van de kleuren je immuunsysteem versterkt! De
hele dag door zien we kleuren aan de hemel, vooral vroeg in de ochtend en laat
in de avond. Deze kleuren zijn onophoudelijk in beweging. In de workshops
gaan we de verschillende bewegingen en werkingen van de kleuren ervaren.
De ene kleur is verbindend of oplossend, de andere kleur is bevrijdend of
enthousiast maar een kleur kan ook samentrekkend, omhullend en een sterk
begrenzende werking hebben.
Op zaterdag 25 september kunt u kennismaken met deze werking van de
kleuren. Workshops: van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Maximum aantal deelnemers is vier (rekening houdend met 1,5 meter afstand).
Graag van te voren aanmelden: 0652074800 of karinlamers@planet.nl
Adres: Waterfront 439, 5658 SM Eindhoven

Annemiek Herremans

Verbinding Verbeeld
Praktijk voor Kunstzinnige therapie en Biograﬁsch coachen
www.verbindingverbeeld.nl

Op zaterdag 9 oktober kunt u van 12.00u tot 13.00u en van 14.30u tot 15.30u
kennismaken met het aanbod van de praktijk. Actief werken met beeldende
technieken levert nieuwe ervaringen op en helpt je je ontwikkeling in eigen
hand te nemen.
Bij het biograﬁegesprek is je eigen biograﬁe het uitgangspunt. Waar sta je nu?
Wat in je leven heeft jou hier gebracht? En, kan je van daaruit dat wat op je
toekomt ontwaren en zo je eigen richting vinden?
9 oktober 2021 12.00u - 12.30u en 14.30u - 15.00u korte workshops.
Deelname: 6 personen, via inloop.
Adres: Jan Smitzlaan 7, Eindhoven

Welkom bij

Open praktijkmomenten 2021
Antroposoﬁsche zorgverleners regio Eindhoven
Waarom: ter ere van 100 jaar zorg vanuit antroposoﬁsche visie
openen therapeuten hun praktijk voor gratis
informatiemomenten of workshops. Zo kunt u laagdrempelig
kennismaken met de specialismen en de
therapeuten en onderzoeken wat de therapie voor u kan
bijdragen.
Wat: Antroposoﬁsche gezondheidszorg werkt vanuit positieve
gezondheid, wat betekend dat we de mens zichzelf
helpen versterken en ontwikkelingsperspectief bieden ook als
de ziekte niet genezen kan worden.
Therapievormen die genezend (kunnen) werken en zingeving
bieden.

Kijkt u voor het actuele aanbod open praktijken, lezingen en workshops ook

Gezondheidscentrum Plus

www.gezondheidscentrumplus.praktijkinfo.nl

Opendag
Zaterdag 9 oktober 2021 11.00 - 16.00 uur
Diverse disciplines van het centrum zullen aanwezig zijn.
Deelname: via inloop.
Adres: Jan Smitzlaan 7, Eindhoven

op de website
www.antroposoﬁe-eindhoven.nl of www.eindhoven.antroposana.nl
In verband met corona zijn de meeste activiteitmomenten op aanmelding
zodat het maximaal aantal mensen in een ruimte gewaarborgd kan worden.

