ECOINTENTION

ECOintention verbindt oude wijsheid met moderne
wetenschappelijke kennis tot een praktische,
toepasbare methode.

Intuïtie
INTENSIVE

Center for ECOintention vitaliseert bedrijven
en natuurgebieden en verzorgt een vierjarige
beroepsopleiding tot ECOintention Pratitioner.
Deze is erkend door het CRKBO. De Intuïtie
Intensive voldoet aan de eisen voor het
onderdeel ‘intuïtieve ontwikkeling‘ van het derde
opleidingsjaar.

ONTWIKKEL
JE INTUÏTIE

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

Ontvang
€200
korting

Mind Moves Matter

De Intuïtie Intensive bestaat
uit drie delen

ECOintention Intuïtie Intensive
Versnel je ontwikkeling
Intuïtieve ontwikkeling
Gezond verstand is belangrijk maar vaak gebeuren
er dingen die je verstand te boven gaan. Dan
moet je vertrouwen op je gevoel. Om deze
intuïtieve informatie zuiver te krijgen, moet je
eerst je binnenwereld helder maken, dat leer je
in deze Intuïtie Intensive. Tevens maak je op een
dieper niveau contact met je lichaamsbewustzijn
waardoor nieuwe vaardigheden sneller integreren.
Zo doe je meer in minder tijd.
Doe 3 jaar in 18 dagen!
Deze intensive is uniek. Het is een samenvatting
van 3 jaar intuïtieve ontwikkeling in combinatie met
ademtechnieken, lichaamswerk en inzichten uit het
sjamanisme. Door deze bijzondere opzet leer je de
nieuwe kennis en vaardigheden in 18 dagen!
Een investering voor het leven
Alles wat je leert, kun je direct in het dagelijks leven
toepassen. Praktisch en geinspireerd werk je met
humor aan je intuïtieve ontwikkeling en vergroot
je je mogelijkheden om je hart te volgen, je eigen
weg te gaan en je geluk te vinden. Deze Inuitie
Intensive is een investering in jezelf waar je je hele
leven plezier van hebt.

Deel I – Healing
Tijdens geleide meditaties ervaar je welke
overtuigingen, gedachten en patronen jou
belemmeren om volledig in je kracht te staan.
Je leert vertrouwen op je eigen wijsheid en hoe
je blokkades in je chakra’s loslaat. Met praktische
oefeningen leer je je grenzen te beschermen. Zo
heal je jezelf, maar je leert ook energie vanuit
je hart aan anderen te geven. Dit betekent voor
‘waar-nemen‘ wat je voelt en doet.

Deel II – Reading
Readen is het benoemen van kleuren en beelden
in de aura van een ander. Je leert vertrouwen
op je eerste indruk, hoe je die helder maakt
en verwoordt. Je versterkt daarmee je intuïtie.
Tegelijkertijd krijg je meer inzicht in jezelf want je
eigen patronen worden gespiegeld. Door die te
transformeren breng je diepgaande veranderingen
in je leven op gang. In verbinding met je hart neem
je verantwoordelijkheid voor je levensgeluk.

Deel III – Lightworker
Deel I en II zijn gericht op je persoonlijke
transformatie, in dit deel leg je de verbinding met
jouw rol in deze wereld. Ervaar hoe “Goed” en
“Kwaad” in een geheel nieuw perspectief komen te
staan. Maak op een diep persoonlijk niveau contact
met thema’s die in elk leven spelen; leven en dood,
vrijheid en grenzen, normen en waarden. Leer pijn
van gebeurtenissen en plekken te transformeren
met Universele Liefde. Ervaar jezelf als heel mens
en hoe we met elkaar Al Een zijn.

Docent
De Intensive wordt gegeven door
Jellie Keuning. Zij heeft meer dan 30
jaar ervaring als docente intuïtieve
ontwikkeling. Daarnaast verdiepte
zij zich in yoga, ademtechnieken en sjamanisme.
Samen met Linda Keen en Aart de Waard legde
zij de basis voor de intuïtieve ontwikkeling
in Nederland. Jellie volgde twee jaar van de
ECOintention opleiding. Ze zegt: “Je kunt alleen
een project goed in zijn energie zetten, als je zelf
goed in je energie zit. Je heelt zo goed als je zelf
heel bent.” Zie ook www.jehartalskompas.nl

			

Deelnemers over Jellie Keuning
Trudie: “Jellie is een warme persoonlijkheid env		
komt op mij zeer overtuigend en integer
over. Ze staat met beide benen op de grond. Ze
geeft persoonlijke begeleiding zonder autoritair te
zijn en reikt handvatten aan waardoor je zelf meer
inzicht krijgt in de situatie.”
Magda: “Bij Jellie leerde ik op een fijne manier
bezig te zijn met energie en bewustzijn. De geleide
meditaties gaven mij veel steun in het dagelijks
leven. Het bespreken in de groep is leerzaam. Het
geeft een gevoel van erkenning en een steuntje in
de rug. Het geeft energie, kracht en inzicht.”

Waar?
De Intensive is bij Congrescentrum Mennorode.
Het bosrijke landgoed ligt op de Veluwe en grenst
aan het Kroondomein. Adres: Apeldoornseweg 185,
Elspeet. Zie www.mennorode.nl
Wanneer?
De Intensive is van mei t/m december 2018. Totaal
18 dagen verdeeld over 6 blokken van 3 dagen.
Elk blok start vrijdag 14.00 uur en eindigt zondag
16.30 uur. Tijden: vrijdag 14.00-21.00 uur, zaterdag
en zondag 9.30-16.30 uur. Het aantal deelnemers is
minimaal 12 en maximaal 18.
Deel I – Healing: 25/26/27.05 en 22/23/24.06
Deel II – Reading: 21/22/23.09 en 12/13/14.10
Deel III – Lightworker: 02/03/04.11 en 30.11/01/02.12.18
Kosten
€795,- per deel incl. koffie, thee, 2 x lunchbuffet en
1 x diner.
• Korting €200,- bij inschrijving voor drie delen.
• Korting €100,- bij inschrijving voor twee delen.
Je kunt op Mennorode overnachten. Er zijn B&B‘s
in de buurt.
Voorkennis en instromen
Voorkennis is niet vereist. De Intensive is
ontwikkeld voor de ECOintention opleiding
maar buitenstaanders zijn ook hartelijk welkom!
Instromen in deel II en III is mogelijk. Stuur daarvoor
een email naar jellie@jehartalskompas.nl. Beschrijf
daarin wat je aan intuïtieve ontwikkeling, waar en
wanneer hebt gedaan. Tevens je motivatie waarom
je wilt instromen.

MELD JE AAN OP ECOINTENTION.COM

