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De vijf zintuigen-voorjaar 2018 
 
3 dagen | Locatie Arnhem | 4 tot 8 personen |  19-20-21 februari 2018 | 10.00 tot 15.00  
Biologische lunch | Ervaren docente | Zintuiglijk schrijven | Persoonlijke groei  
395 Euro (voor bedrijven is dit ex. BTW) 
 

• Ontwikkel jouw creatieve vermogen 
• Leer zintuiglijker schrijven 
• Betrek je lezer 
• Wissel ervaringen uit met andere cursisten 

 
De inhoud 
Het is tijd om je weggestopte talent te laten ontwaken. Het geeft een boost aan je 
persoonlijke ontwikkeling. Wat in je zit, moet er uit. Leer je innerlijke stem kennen, laat die 
vertellen, en geef 'm de sporen doordat je je zintuigen laat werken. We gaan tijdens deze 
lessen alle zintuigen af en bekijken hoe we ieder aspect kunnen toevoegen aan het verhaal. 
We maken kennis met verschillende observatievormen en zullen van gedachten wisselen 
over wat op welke manier ingezet kan worden. Door in het moment te zijn, zal het steeds 
beter lukken om de wereld van je personages tot leven te wekken.  
 
Persoonlijke ontwikkeling 
Ik leer jou graag je schrijfstijl verder te ontwikkelen en hoe je het kunt inzetten voor een 
mindful leven, hoe je bewuster wordt van je gedachten en alles om je heen. Schrijven geeft 
erg veel voldoening en innerlijke rust. Je kunt het beschouwen als een vorm van meditatie, 
maar het is wel gericht op het doen, het creëren. Groei samen met de ander cursisten, luister 
naar elkaar en vind waardering in elkaars werk. Leer opbouwend kritisch te zijn en merk hoe 
waardevol feedback voor jou kan werken. Daarnaast zal ik ook aandacht besteden aan het 
lichaam zodat je niet helemaal verkrampt tijdens het stilzitten.  
 
"De vijf zintuigen" 
Deze inspirerende 3daagse van 10.00 tot 15.00 (met een uurtje lunch) wakkert je creativiteit 
aan en helemaal opgeladen ga je aan het eind van de dag naar huis. De verzorgde 
biologische lunch is sowieso al een feestje en onze locatie is een van de meest kunstzinnige 
van Arnhem Noord, met een grote, inspirerende tuin om het pand heen. Je zou bijna 
vergeten dat je voor het schrijven komt.  
 
Heb je vragen, mail me gerust even. Eerlijke aanbevelingen van eerdere cursisten zijn 
beschikbaar op de site. 
 
Aanmelden doe je via: Lyssaschrijft@gmail.com of via de contactpagina op de website. 
 


