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Principes van SoulCollage®
SoulCollage® is een creatief collage proces voor…
•

Zelfontdekking, zelfacceptatie en persoonlijke bekrachtiging.

•

Het omarmen van de intuïtie en unikee creativiteit.

•

Het promoten van een inclusieve, diverse, samenwerkende gemeenschap voor wederzijdse
aanmoediging.

Degenen die SoulCollage® beoefenen...
•

Creëren kaarten gemaakt van collages die betekenisvol zijn voor hen.

•

Kunnen de SoulCollage® structuur gebruiken van de vier groepen en de transpersoonlijke kaarten, om
heelheid aan te brengen in de verzameling kaarten.

•

Gebruiken het Ik ben degene die… proces om te spreken vanuit de unieke stem van elke kaart.

•

Leren om het individuele “locale verhaal” in hun kaarten te herkennen en ontdekken hoe dit verweeft in
het collectieve “Grotere verhaal”

•

Begrijpen dat iedere kaart (elk deel van henzelf) zowel een positief doel als een “schaduw” potentie
heeft.

•

Begrijpen de “Ene en het vele” dimensies van hun SoulCollage® verzameling.

•

Raadplegen hun eigen kaarten door SoulCollage® lezingen te doen voor zichzelf, en ze daarmee door
hun levensvragen en besluiten heen te gidsen.

Meer informatie over SoulCollage® kijk http://soulcollage.me/FAQ

SoulCollage® kaarten zijn allen voor persoonlijk gebruik.
•

SoulCollage® kaarten worden alleen openbaar gedeeld wanneer het eigen proces wordt gedeeld.

•

SoulCollage® kaarten worden niet gekopieerd, verkocht, verhandeld of geruild.

•

SoulCollage® kaarten mogen alleen gekopieerd worden door de kaartmaker om te voorzien van een
reserve bij verlies. De SoulCollage® app kan dienen als deze digitale reserve.

•

SoulCollage® is dankbaar voor de kunstenaars en fotografen die dit proces mogelijk hebben gemaakt.
SoulCollage® streeft respectvol te zijn met betrekking tot hun rechten op grond van de copyright wet.

•

Niemand mag SoulCollage® kaarten voor een ander lezen of interpreteren, dit mag alleen voor zichzelf.

Bij het delen van SoulCollage®...
•

Hebben alleen getrainde facilitators toestemming om workshops te geven met gebruikmaking van het
SoulCollage® handelsmerk.

•

Kijk in de SoulCollage® FAQ voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden van dit wettelijk
vastgelegde handelsmerk. Dit geldt ook voor richtlijnen voor blogs, websites en sociale netwerken: (in
het Engels) http://www.soulcollage.me/FAQ

•

Ontdek hier hoe je een SoulCollage® Facilitator kunt worden: ( Engels) www.soulcollage.me/train,
(Nederlands) http://www.soulcollage.nl/facilitators/word-facilitator/

Meer informatie over SoulCollage® kijk http://soulcollage.me/FAQ

