
  
          

 
‘’Logica brengt je van A naar B, crea�viteit brengt je overal (Albert Einstein)’' 
 
Dé opleiding en het coachingstraject ineen die jou als coach, therapeut, ondernemer, docent 
of andere professional begeleid naar het leven van jouw dromen! 
Naar een leven vol passie, crea�viteit, liefde en vertrouwen in je innerlijk weten! Waar 
persoonlijke, zakelijke, intuï�eve en crea�eve groei samen gaan om vol vertrouwen jouw 
levenspad verder vorm te geven.  
 

 
 

Wat als… 

Jij jouw crea�eve talenten nog meer gaat ontwikkelen? 

Jij daadwerkelijk nieuwe stappen gaat ze�en? 

Jij je elke dag geïnspireerd voelt? 

Jouw opgebouwde blokkades opgeruimd mogen worden? 

Je nog meer gaat luisteren naar je hart in plaats van naar je hoofd? 

Jij ul�eme balans gaat voelen in je eigen leven en jouw cliënten/team daarmee nog meer inspireert? 

jij nog meer diepste geluk kunt gaan voelen? 

Je dit alles ook nog door kunt geven naar de doelgroep waar jij mee werkt? 

Dan kom je uit bij jouw Bliss, jouw diepste geluk door je hart te volgen. Daar begeleid ik je binnen de 
opleiding crea�viteit als middel graag mee. 

Bij Bliss gaan we op zoek naar bewuste crea�eve ui�ngen en naar het onderbewuste binnenste 
van de ziel. De diepere lagen uit een kunstwerk leiden immers tot zelfinterpreta�e en dus ook 
tot levensinzicht. Dat kan zorgen voor bewustwording van ondermijnende patronen en tot 
zelfreflec�e. Gesloten deuren kunnen op een kier gezet worden. Door middel van het inze�en 
van crea�eve middelen kun jij als professional sneller tot de kern van de problema�ek komen. 
Het uiten van je crea�viteit opent nieuwe crea�eve wegen in jezelf én je onderneming, klas of 
prak�jk.  
 
Diepste geluk 

Door middel van tekenen, schilderen en medita�e blokkades opheffen, diepere inzichten 
krijgen en oude patronen doorbreken. Daardoor echt weer in de juiste flow van het leven 
komen, waardoor alles nog meer gaat stromen. Beelden drukken meer uit dan woorden en 
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Opleiding creativiteit als middel

Ben jij ondernemerd, creatief, coachend, invoelend en ben je klaar voor een 
nieuwe creatieve ontwikkeling?
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Diepste geluk

Door middel van tekenen, schilderen en meditatie blokkades ophe�en, diepere inzichten krijgen en 
oude patronen doorbreken. Daardoor echt weer in de juiste �ow van het leven komen, waardoor alles 
nog meer gaat stromen. Beelden drukken meer uit dan woorden en laten een wereld open gaan waarin 
nog meer balans kan ontstaan tussen lichaam en geest. Soms hebben zich levensgebeurtenissen 
voorgedaan die alle kracht bij je weggehaald hebben in het leven of om een nieuwe balans vragen.
Opnieuw weer bij je diepste geluk terecht komen en nieuwe stappen in de juiste richting zetten. 
Dat werkt door in je hele persoonlijke en zakelijke omgeving. Of je deze opleiding nu ten behoeve van
jezelf wil inzetten of ten behoeve van jouw werkveld; bij Bliss ben jij als persoon altijd welkom!

Verrrijking voor de professional

Wanneer je gevoel of situatie verbeeldt op het doek, dan wordt het niet alleen voor jezelf maar ook voor 
anderen zichtbaar. Zo spreek je je diepere “ik “ aan met wie je anders niet zomaar in aanraking zou komen. 
Kunst heelt en verbeeldt en daarom biedt Bliss een prachtige verrijking voor coaches, therapeuten, 
docenten, ondernemers en begeleiders om via creativiteit persoonlijke doelen met cliënten te 
bewerkstelligen. Of het nu gaat om het vastlopen in een loopbaan, de behandeling van burn-out, stress, 
het vergroten van zelfvertrouwen, of fysieke klachten die niet minder worden. De kunst van het loslaten
kun je leren! Door kunst! Nieuwe inspiratie voor jou en je bedrijf! Jouw eigen persoonlijke en zakelijke
doelen nog e�ectiever bereiken op een inspirerende en creatieve wijze. 

De kunst van het leven

We gaan samen op een dynamische manier aan de slag gaan en daarmee de ontdekkingstocht naar jezelf 
beginnen. Laat je begeleiden door Bianca die een meester is in het ''lezen'' en interpreteren van creatieve 
creaties. Hoe kun je (nog) meer jezelf zijn en hoe kun je dat straks gebruiken in nieuwe of bestaande situaties
en in contacten met anderen. Op weg naar je nieuwe ‘ik’!  Op weg naar de kunst van het echte leven!  

Wat kun je verwachten? 

Laat je begeleiden door Bianca die een meester is in het ''lezen'' en interpreteren van creatieve creaties. 
Je gaat zelf op een artistieke manier aan de slag om creatieve werkvormen te ervaren die jij in kunt zetten in 
jouw dagelijkse praktijk of puur voor je eigen ontwikkeling wil gebruiken. Daarnaast ga je ervaren hoe je 
meditatie, muziek en bewustzijnsoefeningen in kunt zetten voor jezelf of binnen jouw praktijk en leer je hoe
 je zelf kunstwerken/ tekeningen kunt ''lezen'' en vertalen. Door die intuïtief te leren lezen, ga je ook in het 
dagelijkse leven nog meer op jouw intuïtie vertrouwen.  Al schilderend gaan we vervolgens door op de 
inspiratie die je op gedaan hebt tijdens de creatieve werkvormen. Ik sluit volledig aan bij jouw artistieke 
wensen! Of dat nu is om je gevoelens daadwerkelijk te uiten via de kunst, je eigen stijl te ontwikkelen of je
eigen pad verder vorm te geven.

Doordat je alle opdrachten zelf ondergaat binnen een omgeving met andere professionals kom je zelf ook 
direct tot de kern en ben je in staat e�ectief vervolgstappen te zetten. Jouw eigen persoonlijke, zakelijke, 
creatieve en intuïtieve ontwikkeling kan doorgroeien naar de volgende fase. Naar de fase waarin jij voelt dat
je nog krachtiger in het leven staat dan dat je ooit gekend hebt. Naar een leven vol creativiteit, inspiratie, 
diep geluk, gezondheid, liefde en vertrouwen; naar diegene die jij in de kern al bent, maar misschien nooit 
kon of durfde te zijn.
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Persoonlijke begeleiding

Binnen de opleiding is er veel ruimte voor individuele begeleiding binnen het groepsproces. We werken
met kleine groepen om jou zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. Een individuele coachingsruimte bij 
het atelier zorgt voor optimale privacy bij vraagstukken waar je graag tussendoor individueel met Bianca 
op door gaat.
Het lezen van jouw schilderij, visualisatietechnieken of persoonlijke opdrachten kunnen daarbij ingezet worden
om oude patronen nog meer te doorbreken, te begeleiden in rouwverwerking, fysieke klachten te verminderen 
of  nieuwe stappen te kunnen zetten. Ik stem af op jouw persoonlijke en zakelijke doelstellingen en begeleid je 
daarin op de manier die past bij jou en jouw proces!

Accreditatie en certificaat

NRTO
Bliss heeft het NRTO keurkmerk, dat staat voor hoge kwaliteitseisen, getoetst door De Nederlandse Raad
van Training en Opleiding. Dit betekent dat deze opleiding in aanmerking komt voor het STAP-budget.

NOLOC

Loopbaancoaches die aangesloten zijn bij NOLOC kunnen door het volgen van deze opleiding 35 PE punten
indienen voor fase 1 en 65 PE punten voor fase 2 .
 
KTNO, LVNT, NVST, VBAG
Geaccrediteerde opleiding door KTNO en erkend door o.a. LVNT, NVST en VBAG.

De opleiding wordt afgesloten met een certi�caat. 

investering fase 1

4 Maandentraject, verdeeld over 6 trainingsmorgens en 
Tijd: 9.00-13.00 uur   2350, excl. 21% BTW (scholen 0% BTW), inclusief alle materialen.

Of  4 Dagentraject verdeeld 3 dagen achter elkaar, 1 extra dag
Mooi te combineren met overnachting.  2350, excl. 21% BTW (scholen 0% BTW), incl lunch en alle materialen.

Investering fase 2
Jaaropleiding, verdeeld over 11 trainingsdagen 3450,- excl. 21% BTW. (scholen 0% BTW)

stapbudget/ Scholingsbudget/ vitaliteitsbudget

Deze scholing is aftrekbaar voor jou als zelfstandige, dat betekent dat je nog een groot gedeelte van de 
belastingdienst terug krijgt. Daarnaast kun je het STAP-budget van 1000,- euro aanvragen voor deze opleiding.
Daarnaast zijn er nog diverse andere subsidiemogelijkheden waar je voor in aanmerking kunt komen. 
Werk jij voor een werkgever? Deze opleiding kan worden vergoed door jouw werkgever. Wil je hier meer 
informatie over of ontvang je graag een verantwoording voor je werkgever. Neem dan contact op. 
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COVID-19

Onderstaande opleidingen mogen allemaal doorgaan binnen de huidige regelgeving, ,dus zullen dan ook 
zeker starten! Mocht de situatie wijzigen dan zal de opleiding niet digitaal doorgaan, maar in overleg worden 
de data dan verschoven, zodat de opleiding in het atelier plaats kan vinden. We werken in groepen van 
max. 6 personen. Er is een goede luchtventilatie en zeer veel ruimte om ons indien dat weer geraagd wordt
aan de geadviseerde 1.5 meter afstand te kunnen houden. We werken zonder QR code. 

DATA 

Kijk voor actuele data op www.kunstatelierbliss.nl

Tijd: 9.00-13.00 uur
1 Individuele sessie in te plannen.

Ervaringen klanten

‘’Soms kom je iets tegen wat je meteen intigreert. ‘’Creativiteit als middel’’. En dat in een prachtig atelier
in een prachtige omgeving. Meteen opgegeven en elke seconde van genoten. Bianca is een bevlogen, 
empatische en professionele lerares. Het was een inspirerende opleiding, therapie en handleiding ineen, 
waarbij je eigen creativiteit wordt aangesproken en stukken van je eigen ziel worden blootgelegd en wakker
geschud. Het zelfhelend vermogen wordt duidelijk aangesproken. Mooi om zelf te ervaren, te doorleven
en vervolgens door te kunnen geven. Bianca, bedankt, het was fantastisch! 

‘’Dankzij jou werkt deze positieve �ow door in positieve zin bij mijn man (ondernemer). Hij groeit gewoon met
mij mee, in zijn onderneming en als persoon.

‘’Dankzij jou heb ik de sleutel gevonden tot mezelf te komen, daarop te vertrouwen en verder te kunnen 
bouwen. Ik heb al zoveel gevolgd en gedaan en dacht.. dit zal het ook wel weer net niet helemaal zijn. 
Maar dit, dit is het écht helemaal!’’

Mocht je vragen hebben? Bel of mail me dan gerust. Ik spreek je graag!

Met vriendelijke groet, Bianca Ambrosius
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