
Wat komt je persoonlijk symbool jou vertellen...
Een persoonlijk symbool is een uniek symbool: een blauwdruk die direct afgestemd is op jouw 
frequentie. Aan de hand van je naam en geboortedatum geef je mij toestemming om 
op energetisch niveau de verbinding met jou te maken, waardoor ik je persoonlijk 
symbool op papier kan zetten. Nadat je persoonlijk symbool is getekend neem ik con-
tact met je op om een datum af te spreken waarin jij kleur geeft aan je persoonlijk 
symbool.

Wanneer je in contact komt met je persoonlijk symbool, zul je merken dat je aandacht 
direct wordt getrokken naar de vele verbindingen waaruit jouw symbool is opge-
bouwd. De bijna driedimensionale uitstraling zorgt er voor dat je als het ware wordt 
opgetild naar een hoger level in jezelf. Je ontkomt niet aan de aantrekkingskracht die 
vanuit de verbinding ontstaat, omdat er direct een connectie wordt gelegd tussen jou 
en de vorm. 

Wanneer je kleur geeft aan je persoonlijk symbool,
 dan geef je kleur aan jezelf…

Contact maken met je persoonlijk symbool zonder invloed van kleur: 

Eerste indruk:
Je maakt contact met de verbindingen waaruit je symbool is opgebouwd. Doordat de 
vorm kleurloos is ontstaat er een totaal andere indruk dan wanneer deze ingekleurd 
is. 

Tweede indruk:
De vorm die alleen de belijningen laat zien zal een intenser contact oproepen waar-
door het innerlijke contact wordt aangesproken. Niet zelden ontstaan er vragen. 

Derde indruk:
Wanneer de belijningen in je symbool hun indrukken hebben gegeven wordt de 
verbinding gelegd met de kleuren die er intuïtief door jou zelf in worden aangebracht.

Vierde indruk:
Nadat de eerste kleur in de vorm is aangebracht zul je merken dat het symbool steeds 

meer je aandacht vraagt: Daadwerkelijk geef je aandacht aan jezelf. De doorstroming 
die je voelt, zorgt voor openheid waardoor je gemakkelijker bij je gevoel kunt komen.

Vijfde indruk:
Omdat er op dat moment niets anders is wat je aandacht vraagt, kom je steeds dichter bij 
jezelf. Hieruit kan er gemakkelijk een emotie ontstaan.

Contact maken met je persoonlijk symbool in kleur:

Eerste indruk:
Wanneer de eerste kleur is aangebracht zal de aantrekkingskracht tot je symbool 
sterker worden en vragen om meerdere kleuren. Vanuit deze fase maak je steeds 
meer verbinding met de kleine deeltjes in de totale vorm. 

Tweede indruk:
Wanneer je symbool meer en meer kleur krijgt zal je aandacht ook meer gericht zijn 
op de totale vorm. Doordat elke verbinding uit de losse hand getekend is, en daardoor 
niet statisch is, kan er gemakkelijk een bewegend effect in je worden opgeroepen.

Derde indruk:
De aantrekkingskracht maakt geleidelijk aan plaats voor een beleving op innerlijk 
niveau. Het brein wordt aangesproken waardoor je op een natuurlijke manier balans 
creëert in de beide hersenhelften. 

Vierde indruk:
Tijdens het balanceren van de beide hersenhelften geraak je lichtelijk in een hogere 
staat van bewustzijn. In deze staat van bewustzijn heb je het vermogen om bepaalde 
delen uit het symbool naar je toe te kunnen halen. Andere delen in de vorm ver-
plaatsen zich daardoor vanzelf op de achtergrond. Je kunt dit sturen, door telkens een 
andere laag of lagen in de vorm visualiserend naar voren te halen. Dit kun je ook met 
de kleuren doen, door telkens een andere kleur naar voren te halen waardoor andere 
kleuren zich op de achtergrond verplaatsen. Wanneer je deze techniek beheerst dan 
heb je het vermogen om door je symbool heen te kunnen gaan en dat je jouw symbool 
zelfs los van het papier kunt ervaren. Op deze manier kun je jouw symbool plaatsen 
op een plek die voor jou belangrijk is.
Dit zul je intuïtief aanvoelen…

In Balans met Geometrie
“Geef kleur aan je persoonlijk symbool”
De workshop wordt voornamelijk één op één gegeven

Locatie: Gallery Joke de Bruin Kosmische Symbolen       
              Boschstraat 123  Breda (naast Chi-Levenskracht)
Datum:  Op afspraak
Tijd:       10.00 tot 17.00 uur

Inbegrepen:
* Persoonlijk Symbool A4 formaat
    ingelijst met passe-partout 30x40
* Tekst persoonlijk symbool
* Reproductie van het origineel
* DVD De Gouden Driehoek
* Lunch
 
Kosten:    Aanmelden:
€ 175,-   T: 06 5153 2361
    E: joke@cosmicsymbols.com


