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BALANCEER DIT JAAR EEN
FESTIVAL OF EEN ORKEST!
Cursusleiding en feedback

Hans Andeweg en gastdocenten geven de cursus.
Bij het balanceren word je begeleid door Rijk Bols.
Elke elf tot dertien dagen test je de energie van
je project. Je mailt het resultaat naar Rijk die je
feedback geeft.

Meer info:
www.ecointention.com
+31 6-41840555
info@ecointention.com
Center for ECOintention
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Mind Moves Matter

Cursus ECOintention IV
Leer nog beter coachen en complexe
organisaties balanceren. Vind de juiste
balans en geef workshops op oefendagen.
Inzicht in alle niveaus
Na dit jaar heb je inzicht in alle energieniveaus.
Je kunt nog beter blokkades in je project op–
sporen en het communicatie- ofwel hartniveau
goed in zijn energie zetten. Met zogenaamde
stoorlagen vind je de energetische speld in de
hooiberg. Je verbetert je vaardigheden als coach
en leert te balanceren in verleden en toekomst.
Geef je kennis door!
Je geeft meditaties en werkt met de tarot, het
kernkwadrant en bedrijfsopstellingen om de
processen in je project nog beter te interpreteren
en te begeleiden. Je geeft workshops op twee
ECOintention oefendagen, waarin je wat je geleerd
hebt aan anderen doorgeeft.
Alles in balans
Je bent nog meer verantwoordelijk voor je
projecten, voor het groepsproces en in je
workshops voor andere cursisten. Alles draait om
balans. Balans in je projecten. Balans in je eigen
energie. Balans tussen kennis en intuïtie, tussen
vaste patronen en transformatie. Bij alle stappen
word je goed begeleid maar jouw innerlijke
houding geeft de doorslag.

Balanceer complexe organisaties
Je balanceert twee projecten. Eén alleen en één
met een medecursist. Eén project is een zgn.
abstract project; het heeft meerdere locaties,
hangt nog als idee in de lucht of vindt in de
toekomst plaats, bijvoorbeeld een tijdschrift,
festival of symposium.
Begeleiding en beheerdersvergoeding
Je werkt op meer energieniveaus én in projecten
van anderen. Je begeleiding is daarom nog
intensiever. Om de cursuskosten niet te laten
oplopen én de beheerder bij je balanceringen te
betrekken, vragen wij van hem/haar een bijdrage
van €66,60 per maand. Dat is €799,- voor een jaar.
Ontvang het diploma ECOintention Practitioner
Je sluit de opleiding af met je verslagen en en
het openbare Graduation Festival, voorjaar 2022.
Tevens zijn er weer een theorie- en pendeltoets.
Als alles in orde is en je goede workshops hebt
gegeven ontvang je het diploma ‘ECOintention
Practitioner‘.
Master of Science
Deze cursus is het laatste jaar van de 4-jarige
beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner.
De opleiding is geregistreerd bij het CRKBO in
NL en erkend als Master of Science studie bij de
Ubiquity University in de Verenigde Staten.

Waar?
De cursus vindt plaats op Landgoed Zonheuvel in
Doorn. www.landgoedzonheuvel.nl
Wanneer?
• Project testdagen op di 16.02, wo 17.02 en ma
22.02 Je test op één van deze dagen je projecten
bij Center for ECOintention in Marl (DE)
• Cursusdagen 8.30-16.00 uur op woensdag:
20.01, 24.03, 14.04, 12.05, 02.06, 30.06, 01.09,
13.10, 10.11 en 15.12.21
• Oefendagen 2021 en Graduation Festival 2022:
deze data worden in gezamenlijk overleg bepaald.
Kosten
€2.699,- incl. cursusmateriaal, koffie, thee, fruit,
frisdrank en diverse lekkernijen. Lunch kan apart
worden geboekt. In het cursusbedrag is 12 x €90,voor persoonlijke projectbegeleiding opgenomen.
Deelname
Het aantal deelnemers is minimaal 10. Deelname
is mogelijk als je de cursus ECOintention III en een
oefendag of online oefenochtend in 2020 hebt
gevolgd.

Ervaringen van deelnemers
ECOintention IV
‘Deze cursus heb ik als zeer waardevol en leer–
zaam ervaren. De cursus zit goed in elkaar en is
zorgvuldig samengesteld. Iedere cursusdag
is altijd even inspirerend en boeiend.’
‘De oefendagen waren bijzonder! Het gaf mij een
goed gevoel om als groep iets neer te zetten
waarmee je aan de deelnemers op een leuke en
speelse manier je kennis en kunde overdraagt.’
‘Ik kijk met groot plezier en dankbaarheid
terug op de vier jaren die achter me
liggen. Het zijn jaren geweest van grote
sprongen voorwaarts in mijn persoonlijke
ontwikkeling.’
‘Als ik kijk naar mijzelf en de ontwikkeling
die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt,
zie ik vooral meer innerlijke rust, vertrouwen
en eigenliefde.’
‘Een groot gevoel van dankbaarheid gaat
uit naar Hans en Rijk. Met ECOintention
hebben zij een prachtige mogelijkheid
gegeven om mezelf als mens op een
zinvolle manier verder te ontwikkelen en
daarbij tegelijk iets moois te betekenen
voor Moeder Aarde en haar vele bewoners.’

MELD JE AAN OP ECOINTENTION.COM

‘Ik beschouw de hele ECOintention opleiding
niet als een scholingsweg maar als een
inwijdingsweg.’

