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Ouder en Kind Traject

Als je rust en ruimte zoekt

Als er vaak huilbuien zijn, agressie of wanhoop, als je gezinsband

Als je vrolijke en veilige succeservaringen wil opdoen

scheppen, je innerlijk te versterken en de verbinding tussen jullie

erg onder druk staat, dan kan je beter overwegen om ruimte te
beiden prioriteit te geven.

Als je een diepere laag van jezelf wil onderzoeken
Er wordt gewerkt met kunstzinnige oefeningen met klei, teken-

Als je meer zelfvertrouwen wil voelen

en schildermaterialen, soms door verhalen te vertellen, soms door

te spelen of door te beleven wat op het moment gebeurt.

Als je jezelf beter wil leren kennen
Al je jezelf vergeving en acceptatie wil geven

Kunstzinnige Therapie Beeldend

Als je expressief en uitbundig wil durven zijn

Deze vorm van therapie raakt je kern aan door
gebruik van beeldende middelen zoals tekenen,
schilderen, boetseren, collages maken of een

combinatie van technieken die het non-verbale
ondersteunen. Je gaat tastend en voelend je
eigen beleving verkennen en dat zegt veel over
je innerlijke staat van zijn. Door
bewustwording

te

krijgen

in

inzicht en
je

huidige

vraagstelling wordt er stap voor stap gewerkt
aan je herstel en welzijn.
Maar ook als je in een verliesverwerking zit, of als je een
traumatische ervaring wil loslaten. Kom dan beeldend

De kernwaarden van mijn manier van werken en van mijn
beeldmerk zijn
•

Natuur

•

Flexibiliteit

proces is belangrijker dan je resultaat.

•

Creativiteit

Ervaar het zelf!

•

Transformatie

werken en ervaar meer zelfliefde en groei. Dan volgt
inzicht en bewustwording van je emoties, gevoelens en
huidige patronen. Er is geen pré-ervaring nodig, en je

