
Workshop “Intenties”
met therapeutische begeleiding

De workshop staat in het teken “Intenties”
en wordt begeleid door erkend Kinesiologe
Hanna van Ebbenhorst Tengbergen. 
Lees meer >>

Welke intenties komen in jouw leven tot uiting? 
Is dat Vrijheid, Loslaten, Moment of Kracht.  
Licht, Liefde, of Vrede. Dit zijn slechts een 
aantal voorbeelden om jouw intentie te kunnen 
voeden.

Hoe ziet de workshop er uit:
Na een kennismaking, gaat Hanna kinesiologisch uit-
testen middels de spiertest hoe jij in contact met sym-
bolen staat.

Na de test brengt zij je in contact met de 65 
Geometrische Codes uit de serie Intenties. Je ont-
vangt jouw symbool met alleen de belijningen.
Zonder kleur dus. Een magisch moment want je hebt 
zojuist verbinding gelegd met een specifieke vorm die 
op jou afgestemd is en om jouw aandacht vraagt.  

Nadat je het symbool in ontvangst hebt genomen 
creëren we een moment van stilte. Via een presen-
tatie zie je het ontstaan van het symbool “De Gouden 
Driehoek”: Mens, Dier en Natuur. De Gouden Driehoek 
die laag na laag en kleur na kleur zich aan je manifes-
teert, werkt heel meditatief waardoor je in alle rust 
aan je symbool kan werken. Wanneer jij op intuïtieve 
wijze de kleuren aan het symbool hebt gegeven, gaat 
Hanna nogmaals kinesiologisch testen welke veran-
dering er is opgetreden door je te verbinden met jouw 
symbool. 

Handgetekende Kosmische Symbolen:
Kosmische Symbolen zijn opgebouwd uit vele 
verbindingen die vanuit de losse hand zijn getekend. 
Hierdoor ervaar je dat de symbolen niet statisch zijn 
en er minuscule bewegingen vanuit gaan. Deze be-
wegingen kunnen een licht laverend effect in je 
oproepen waarbij je zelfs in staat bent om het sym-
bool los van het papier te ervaren. Het beweegt als 
het ware en jij beweegt daarin mee. In dit stadium 
ervaar je ruimte in jezelf en creëer je balans tussen 
denken en voelen. De intentie die je jezelf had voor 
genomen zal sterker worden. Maar ook de vraag die je 
jezelf had gesteld zal je inzicht geven.

High Tea:

Na een onderbreking voor de High Tea maak je 
opnieuw contact met je intentie. Als jouw symbool is 
ingekleurd, gaan wij het beide signeren en wordt je 
symbool ingelijst. 

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten
bij deze inspirerende workshop

Tot 30 januari!

Joke de Bruin &
Hanna van Ebbenhorst Tengbergen 

Locatie: Gallery Joke de Bruin
              Boschstraat 123  |  Breda
                (naast Chi-Levenskracht)
 
Datum:  - Zaterdag 30 januari
Tijd:       - van 13.00 tot 17.00 uur

Inbegrepen:
- Therapeutische begeleiding door Hanna 
- Omlijsting symbool + duiding.
- Alle materialen.
- DVD de Gouden Driehoek.
- High tea

De workshop wordt in groepsverband gegeven

Vooraf inschrijven bij joke

T: 06-515 32 361
E: joke@cosmicsymbols.com 
www.cosmicsymbols.com

Kosten:
€ 59,00  

In Balans met Geometrie
“Wat is jouw intentie?”

Exposi t ie
tot  en met  28 februari

http://www.cosmicsymbols.com/public/_upload/File/Therapeuten%20biografien/Hanna%20Tengbergen%20therapeut%20info%2022-05-2014.pdf

