Advanced II

ECOINTENTION III
Projecten
van anderen
balanceren

DO GOOD, FEEL GOOD!
Krijg meer zelfvertrouwen en verbeter dit jaar de
energie in een groot bedrijf of natuurgebied.

Nieuwe onderwerpen:
• ECOintention ethiekcode,
• Balanceren op conceptniveau,
• Mudra’s en intuïtie in je vingers,
• De energie van het organisme Europa,
• Leer coachings- en gesprekstechnieken,
• De principes van resonerend leiderschap,
• Balanceer je project met je eigen graancirkel,
• Samen een energetische projectscan maken,
• Dor en oranur afzuigen met een orgonstraler,
• Werken met de gulden snede in ruimte en tijd,
• Contact met geestelijke wezens en begeleiders,
•	Interpretatie vd energetische scan van een project,
•	Numerologie en de diepere betekenis van getallen.

Meer info:
www.ecointention.com
Center for ECOintention
Oppauerstraße 10
D-45772 Marl
0641840555 of 0049-2365699395
info@ecointention.com
Center for ECOintention

Mind Moves Matter

Cursus ECOintention III
Werk op een hoger energieniveau. Leer iemand
coachen met de grondbeginselen energetisch
beheer en balanceer zijn bedrijf of natuurgebied.
Meer vertrouwen en inzicht
Dit jaar ga je aan de slag bij iemand anders.
Door jouw balancering realiseert de beheerder
zijn doelen. Je leert dit proces begrijpen en
verwoorden. Alles gaat beter draaien. Je
krijgt meer vertrouwen in jezelf, je intuitie en
ECOintention. Energie werkt!
Leer de beheerder coachen
Tijdens projectbezoeken doe je waarnemingen bij
controlepunten en coach je de beheerder volgens
de grondbeginselen energetisch beheer. Heeft hij
bewustzijn van het geheel, gevoel voor wat leeft
en goede affirmaties? Gastdocenten introduceren
gespreks- en coachingstechnieken.

Balanceer het project van iemand anders
Je project mag elk bedrijf of natuurgebied zijn
als het maar een plattegrond heeft. Je hebt twee
projecten. Één alleen, het andere balanceer je
met een medecursist. We testen met jullie of het
project te balanceren is. Zijn de doelen haalbaar?
In hoeveel tijd?

Energie met een hogere trillling
Je persoonlijke ontwikkeling staat centraal want
je werkt dit jaar op een hoger energieniveau. Je
gaat samenwerken met energetische gidsen en
leert je energie beheren met mudra’s, bepaalde
vingerstanden. Andere onderwerpen zijn numerologie en de helende energie van graancirkels.

Samenwerken met een medecursist
Je maakt gebruik van elkaars talenten en krijgt
meer zelfvertrouwen door het samen testen en
balanceren. Hier geldt 1+1=3. Je test per mobiel,
met Skype of Facetime. Om de beurt voer je de
balanceringen uit.

Cursusleiding en feedback
Hans Andeweg en gastdocenten geven
de cursus. Bij het balanceren word je,
net als vorig jaar, begeleid door Rijk Bols
en een ECOintention Practitioner. Elke
twaalf dagen test je de energie van je
project.

Begeleiding en beheerdersvergoeding
Je begeleiding is intensiever want je werkt op een
hoger energieniveau en in projecten van anderen.
Om de cursuskosten niet te laten oplopen èn de
beheerder bij je balanceringen te betrekken, vragen
wij van hem/haar een bijdrage van €49,90 (ex.btw)
per maand. Dat is €595,- (ex.btw) voor een jaar.
Ontvang het diploma ECOintention Advanced II
Je sluit de cursus af met je verslagen en een korte
presentatie voor je groep, de beheerders en andere
cursisten. Er zijn weer een theorie- en pendeltoets.
Als alles in orde is en je een oefendag hebt
gevolgd, ontvang je het diploma ‘ECOintention
Advanced II’.

Waar?
De cursus vindt plaats op Landgoed Zonheuvel bij
Doorn. www.landgoedzonheuvel.nl
Wanneer?
De cursus is van jan t/m dec 2019. Er zijn twaalf
cursusdagen van 8.30-16.00 op donderdag: 17.01,
14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 27.06, 05.09, 03.10
en 07.11.19.
Testdagen: 06.02, 07.02 of 08.02.19 Je bent op
één van deze dagen aanwezig om met ons een
energetische scan van je projecten te maken.
Projectpresentaties op donderdag 12.12 èn vrijdag
13.12.19.
Kosten
€2.499,- incl. cursusmateriaal, koffie, thee, frisdrank,
fruit en diverse lekkernijen. Lunch kan apart worden
geboekt.
In het cursusbedrag is 12 x €90,- voor jouw
persoonlijke projectbegeleiding opgenomen.
Deelname
Het aantal deelnemers is minimaal 12. Deelname
is mogelijk als je de cursus ECOintention II, een
oefendag in 2018 en drie blokken Intuitieve
Ontwikkeling of iets vergelijkbaars hebt gevolgd.
Dit onderdeel mag je in 2019 afronden.
Deze cursus is het 3e jaar van de 4-jarige
beroepsopleiding tot ECOintention
Practitioner. De opleiding is erkend
door de Nederlandse overheid.

Ervaringen van deelnemers
ECOintention III
“Ik ga altijd met plezier naar de cursus
en kom er altijd heel tevreden vandaan.”
“Het was bijzonder interessant om een project te
balanceren en te begeleiden waarvan ik niet zelf
de beheerder was. Een oefening in loslaten.”
“Het is erg leerzaam om een project samen uit te
voeren. Het geeft me ook meer zelfvertrouwen.”
“Voordeel van samendoen is dat je ‘gebruik’
kunt maken van de talenten van de ander.”
“Ik heb deze cursus ervaren als een opening
naar een bepaalde levensvorm en visie, waarin
ik mijzelf beter heb leren kennen in het omgaan
met energieën en gevoelens naar anderen toe.”
“ECOintention is voor mij dát zichtbaar maken wat
voor velen onzichtbaar is. ECOintention leert je
een groter bewustzijn van wat is.”
“Het is weer een fantastisch en bijzonder
jaar geweest! Ontzettend veel ervaring
opgedaan en heel veel geleerd.”

MELD JE AAN OP ECOINTENTION.COM

“Weer een mooie ervaring rijker!”

