Ontmoet en fotografeer natuurwezens, ontdek een kosmisch krachtpunt en ervaar alchemie
op de ECOintention Oefendag dinsdag 11.09.18 in Nationaal Park de Weerribben bij Giethoorn
Wil je natuurwezens ontmoeten? Kom dan naar
Nationaal Park de Weerribben; een uniek gebied in
een vergeten hoek van Nederland. Je vindt er nevelige
waterlopen, smalle laarzenpaden over drassig land en
dichte bossen, waar zich elven en nimfen hebben
teruggetrokken. Ga mee op een ontdekkingstocht in
dit magische gebied, te voet of met de fluisterboot.
Nationaal Park de Weerribben wordt dit jaar als 4ejaars ECOintention project gebalanceerd.

Workshops
Op deze ECOintention oefendag is iedereen met een warme belangstelling voor energetische
waarnemingen welkom. Enige ervaring met meditatie- en/of mindfulness technieken wordt verwacht.
Tijdens de oefendag volg je twee workshops in een groepje van maximaal zes personen. In alle workshops
oefen je je intuïtie en het waarnemen van energie. Je wordt begeleid door een 4e-jaars cursist. Hans
Andeweg is de hele dag aanwezig. Geef je voorkeur op voor drie van de onderstaande workshops:
1. Maak een chakrawandeling naar het grondingspunt. Elk chakra heeft een eigen trilling, klank en kleur.
Stem je daarop af en ervaar de natuur op verschillende manieren. Loop over het laarzenpad en ga op
zoek naar het grondingspunt van de Weerribben. Ontmoet daar een groot natuurwezen.
2. Vaar met de fluisterboot naar het kosmische punt. Dring diep in de Weerribben door en vaar over
spiegelglad water naar het nieuwe kosmische punt. Wat vertellen de petgaten over langvervlogen
tijden? Beleef de kracht van stilte, ontmoet natuurwezens en communiceer met prachtige libellen.
3. Ervaar de alchemie van de Weerribben. Wees een alchemist en ervaar hoe je met Weerribben water,
turf en andere paramagnetische materialen energie opwekt. Breng met deze kennis de grond tot leven
en maak een planten-energiesysteem. Welke planten passen bij jou? Welke geven je kracht?
4. Schilder en fotografeer natuurwezens. Wandel naar een afgeschermde, magische plek waar het
wemelt van de natuurwezens. Neem ze waar op je eigen manier; voel, weet of zie. Ze zijn zo ver-dichtbij dat we ze kunnen schilderen èn fotograferen. Laat je verwonderen door je eigen expressievermogen
5. Communiceer met plantenwezens door homeopathie. Een homeopaat bevrijdt het wezen van een
plant door een oplossing ritmisch te verdunnen. Maak homeopathische middelen, pendel Bovis, lees de
geneesmiddelbeelden en ervaar hoe de Weerribben plantenwezens steeds krachtiger tot je spreken.

Waar?
De oefendag is op dinsdag 11.09.18 van 9.30-17.00 uur. Vanaf 9.00 uur ben je welkom bij
Recreatie en Rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap in Kalenberg. Zie www.pieterjongschaap.nl.
Dieetwensen s.v.p. doorgeven aan het restaurant. Mobiel Hans Andeweg: 0049-17672731204.

Hoeveel?
De oefendag kost € 98,- incl. koffie/thee en lunch. Ter plekke contant betalen. Anders €10,- extra voor
administratiekosten. Je aanmelding is definitief als je van ons een bevestiging hebt ontvangen. Deze wordt
uiterlijk dinsdag 4 september per email verstuurd.

Opgave
Je krijgt voorrang als je hebt gereserveerd.
Het is noodzakelijk om je reservering te bevestigen
door je via onderstaande link aan te melden
en je workshops op te geven.
Klik hier voor opgave
of ga naar www.centerforecointention.com/oefendag
Door de grote stilte in het gebied
ontmoet je niet alleen veel
natuurwezens maar ook
ontspannen visotters.

