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Je huis, tuin 
en WeRK
balanceRen

ADVANCED I – 2023

Mind Moves Matter

KOM THUIS BIJ JEZELF!
Wees succesvol in je werk en bewaar de balans 
met je gezinsleven

Cursusleiding en begeleiding

De cursus wordt gegeven door hans andeweg. 
Rijk bols is medeoprichtster van center for 
ecOintention en heeft de supervisie over alle 
cursistenprojecten. 

Project-coaches

anne Marie backes en Karin van iersel zijn de 
project-coaches. Zij zijn ecOintention Practitioner en 
verzorgen ook een deel van de cursusdagen.

Meer info en aanmelding:
www.ecointention.com

+31-641840555
info@ecointention.com

 Center for ECOintention

22.07

https://www.ecointention.com/
https://nl-nl.facebook.com/centerforecointention/


CUrSUS ECOInTEnTIOn II
Lekker in je vel zitten en in harmonie met je 
omgeving? Het kan!

Helemaal in balans! 
een balancering begint met een energetsche 
scan. Kunnen jij, je partner en kinderen jullie 
positieve gezondheid, welbevinden, functioneren 
en kwaliteit van leven dit jaar met een balancering 
verbeteren? Wij testen of dat haalbaar is.

Werk met je energetische huisapotheek
Daarna ga je je project via de plattegrond 
balanceren. Je leert de werking van allerlei 
symbolen kennen. hiermee stel je je energetische 
huisapotheek samen die je overal kunt gebruiken. 
Door een balancering wordt je huis een organisch 
geheel waarin alles op zijn plek valt. De energie 
verbetert. stress harmoniseert. Ruimtes klaren op. 

Verbeter je energetische waarnemingen
Je leert de energetische ontwikkeling inter-
preteren en begrijpen. Zie je de ontwikkeling  
van je project terug in je omgeving? Reageren  
je kinderen of huisdieren op de nieuwe energie? 
Je bekrachtigt je balancering door de energie  
van controlepunten in je huis waar te nemen.  
Zo check je of je balancering overal goed 
aankomt. Verbetert de energie in alle kamers? 
blijven plekken in de tuin achter?

Balanceer je eigen project
Je project is je eigen huis/woning met tuin. het is 
mogelijk om je werk erbij te betrekken. aan het begin 
van het traject wordt je project door de cursusleiding 
getest. is het door jou te balanceren? in hoeveel tijd? 
Zijn de doelen haalbaar?

Direct feedback
Je test elke veertien dagen de energie van je project. 
Je mailt het resultaat naar je begeleider. hij/zij checkt 
je balancering op mogelijke fouten, verbetert deze 
of geeft je aanwijzingen hoe je dat zelf kunt doen. 
Zo krijg je direct feedback waardoor het leerproces 
versnelt. 

Ontvang het diploma ECOintention Advanced I
Je sluit de cursus af met een verslag en een korte 
presentatie voor je groep. er zijn dit jaar ook een 
theorie- en pendeltoets. als dit in orde is en je 9 
cursusdagen plus 1 oefendag, -ochtend, of -avond 
volgt, ontvang je het diploma ‘ecOintention 
advanced i’.

Master of Science
Deze cursus is het 2e jaar van de vierjarige beroeps-
opleiding tot ecOintention Practitioner. De opleiding 
is geregistreerd bij het cRKbO in nl en erkend als 
Master of science studie door de ubiquity university 
in de Verenigde staten.



ErvarIngEn van dEELnEMErS 
ECOInTEnTIOn II

‘ De cursusdagen waren voor mij zonder 
uitzondering momenten om naar uit te kijken.’

‘ ik vond het erg leuk om de balanceringen uit de 
voeren. Veel leuker dan ik had verwacht.’

 ‘ ik heb geleerd hoe ik met beperkte middelen 
een heel groot resultaat kan bereiken.’

‘ De lessen waren top! De afwisseling, de rijkdom 
aan onderwerpen (telkens weer een nieuwe 
dimensie) en tegelijkertijd het stapsgewijs 
opbouwen van de vaardigheid om waar te 
nemen.’

‘ ik heb het tweede jaar ecOintention en het 
uitvoeren van de balancering ervaren als een 
boeiende ontdekkings- en ervaringsreis. net als 
het bezoeken van een nieuw land gaf elke les 
nieuwe inzichten en vergezichten.’

 ‘ uitdagend, grensoverschrijdend en rakend 
aan de kern van het leven.’

‘in één woord: VeRRiJKenD.’

Waar?
De cursus wordt gegeven op landgoed Zonheuvel. 
www.landgoedzonheuvel.nl

Wanneer?
De cursus is van jan t/m nov 2023. er zijn 11 cursus-
dagen van 9.00-16.30 uur op dinsdag: 24.1, 14.2, 14.3, 
4.4, 9.5, 30.5, 20.6, 12.9, 10.10, 7.11 & 28.11.23

er is ook een ecOintention ii Zoom cursus op 
donderdag met dezelfde inhoud. Gemiste cursus-
dagen mag je daar inhalen. Zie ook de folder op 
onze website.

Kosten
€2.399,- incl. cursusmateriaal, koffie, thee, frisdrank, 
fruit en diverse lekkernijen. lunch kan apart worden 
geboekt.

in het cursusbedrag is 12 x €85,- opgenomen voor 
jouw persoonlijke projectbegeleiding.

Deelname
het aantal deelnemers is minimaal 12. Deelname is 
mogelijk als je in 2022 de ecOintention basiscursus 
of online intensive hebt gevolgd en bij een oefendag 
of Zoom oefenmodule aanwezig was.
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