
K E N N I S M A K I N G S D A G  V E D I C  A R T

V R I J D A G  1 7  M A A R T  1 0 U  - 1 6 U

 

Je gaat de kennis om te schilderen in jezelf
vinden. 

Je verkent hoe je het potentieel in je kan
wekken. 

Inspirerende voorstellen tot schilderen gaan
je prikkelen om wat er in je leeft naar buiten
te brengen. 

Je hebt helemaal geen ervaring met
schilderen nodig om deel te nemen!

Je zal rust, vrijheid en veiligheid ervaren
om je op jouw unieke manier te uiten. Om
alles wat zogezegd moet los te laten. Te
onderzoeken en te experimenteren hoe je heel
dicht bij jezelf komt door te schilderen. Er
worden geen werken vergeleken of beoordeeld.
Het resultaat is niet belangrijk, het gaat
om wat jij ervaart terwijl je het werk
maakt.

Meer uit je hoofd en meer in je lijf wil komen

Nog meer van jezelf wil ontdekken

Creativiteit wil inzetten als kompas in je leven

Wil weten wat echt belangrijk voor jou is

Vedic art is iets voor jou als je:

Het unieke aan Vedic art is dat het een natuurlijke manier van kunst maken, creativiteit
wekken en groeien in bewustzijn combineert.

Inschrijven en meer informatie: 
https://www.kunstvanhetleven.be/#agenda of vedicevelien@gmail.com

Prijs : 70 euro gebruik van materiaal inbegrepen. 

Evelien Popelier
 Vedic art teacher

 

Vedic art is dichter bij jezelf komen door te schilderen. Je verkent met verf en papier
wat er in je leeft. Het gaat om ervaren wat er spontaan en natuurlijk naar buiten komt op die
manier. Het is helemaal jezelf mogen zijn. Laten ontstaan wat wil ontstaan en daar getuige
van zijn. Kom en ervaar hoe je je losse, onbevangen jij alle ruimte kan geven
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