
Via de vorm naar de kern

Welke intentie heb jij onlangs voor jezelf 
uitgesproken? 
Waar wil jij in groeien?
Of, waar wil je afscheid van nemen…
Dit zijn slechts vragen.

Maar tegelijk is er zoveel diepgang. 
- Weet dat er meer antwoorden zijn dan 
vragen… -

In deze workshop wil ik je graag dichter 
bij de kern laten komen van je 
voorgenomen intentie of bij het ant-
woord op je vraag. Om bij die kern te 
komen breng ik je oog in oog in contact 
met de 65 geometrische vormen van 
Kosmische Symbolen. Elk van hen is 
gekoppeld aan een intentie.
 
Intenties zijn voornemens en worden 
geleefd en beleefd vanuit gevoel. Ze 
zeggen ook iets over jou. Kijk maar wat 
“Geluk” met je doet, of “Bevrijding” 
“Vertrouwen” of “Passie”. 

Deze intenties wil je graag voeden 
omdat zij een positieve reactie in je 
oproepen.

Maar er zijn ook intenties waar je 
minder goed mee om kan gaan. Of mee 
om wíl gaan. Denk maar aan “Loslaten”. 
Hoe moeilijk is het, om iets wat dierbaar 
is, “los te laten”. Zo zijn er meerdere 
vormen van emotionele aard waar je 
graag een intentie aan wil geven om 
deze te verwerken. Om het een plek te 
geven…

Intenties voeden ons waar nodig. Zij 
roepen kracht in je op die je op dat 
moment nodig hebt. De Kosmische 
Symbolen zijn een krachtig hulpmiddel 
die je bij je voorgenomen intentie intuï-
tief inzicht geven.

De verbindingen waaruit zij opgebouwd 
zijn, zijn de lijdraden die je tijdens die 
contactlegging steeds dichter bij je 
gevoel brengen.Tijdens de contactleg-
ging tussen jou en het lijnenspel in het 
symbool verschuift het denken 
geleidelijk naar de achtergrond en ont-
staat er ruimte voor een intuïtief contact 
met jezelf.
 
Omdat jij uniek bent is de verbinding 
die je vanuit je intuïtie legt nét zo uniek. 
Zo ook is het symbool uniek dat aan de 
intentie verbonden is.

Elk Kosmisch Symbool heeft een unieke 
trilling waardoor er een   aantrekkings-
kracht vanuit gaat die je laat voelen dat 
er altijd één specifieke vorm uitspringt 
die je aandacht vraagt. Je zou zelfs af 
kunnen vragen – heb ík voor dit sym-
bool gekozen, of kiest dit symbool mij -. 
Aantrekkingskracht kies je niet. Die is 
er. Het ontstaat. Het overkomt je, 
omdat het gerelateerd is aan het 
moment waarin jij op dat moment staat.
 
Hoe ziet de workshop er uit:

Na het contact met de 65 intentie-
symbolen, waarvan er één specifiek je 
aandacht vroeg, ontvang je een zelfde 
versie. Maar dan alleen met de belijnin-
gen. Zonder kleur dus! Een magisch 
moment want je hebt zojuist verbinding 
gelegd met een vorm die je aandacht 
vroeg en die een intentie in zich draagt.

Om dieper tot de kern te komen, en om 
te weten waarom juist deze intentie je 
aandacht trok, en om wat het jou komt 
vertellen, geef je kleur aan deze vorm. 
Dit gaat heel gedoseerd. Puur op jouw 
intuïtie.
Omdat een Kosmisch Symbool uit de 

losse hand getekend is, en daardoor 
niet statisch is, zul je tijdens het 
inkleuren van je intentie ontdekken dat 
er minuscule bewegingen in ontstaan. 
Deze bewegingen kunnen een licht 
laverend effect in je oproepen. Hierdoor 
kun je zelfs het symbool los van het 
papier ervaren. Het beweegt als het 
ware, waardoor er ook beweging in jou 
ontstaat.
 
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. Na het inkleuren van 
jouw intentie bespreken we met elkaar 
wat deze intuïtieve verbinding met je 
heeft gedaan. 

Aan het eind van de dag wordt het 
kosmische symbool door ons beiden 
gesigneerd.

Daarna wordt deze ingelijst, en ontvang 
je de bijbehorende tekst.
 

In Balans met Geometrie
“Via de vorm naar de kern”
De workshop wordt in groepsverband gegeven
(maximaal 4 personen)

Locatie: Baarle-Nassau. Van 10.00 tot 16.00 uur

Cursusdata 2014:
Wo. 4 juni | Za. 14 juni | Wo. 25 juni 
Za. 5 juli | Wo. 16 juli | Za. 26 juli 
 
Kosten: € 79,00 per persoon incl. 21% BTW

Inbegrepen zijn:
* Intentiesymbool ingelijst met passe-partout
* Intentiekalender Contact + DVD De Gouden Driehoek 
* Lunch
 
Aanmelden:
T: 06 5153 2361
E: joke@cosmicsymbols.com

Wijzigingen onder voorbehoud


