KOM THUIS BIJ JE ZELF!

ADVANCED I

ECOINTENTION II
JE HUIS, TUIN
EN WERK
BALANCEREN

Balanceer dit jaar je huis, tuin en werk
Nieuwe onderwerpen zijn:
• Hoe maak je goede affirmaties?;
• Leer werken met de Dolfijnkaart;
• Vind de holongrens van je project;
• Creeer thuis je eigen heilige ruimte;
• Neem energie waar via iemand anders;
• Leer dor, oranur en gronding pendelen;
• Harmoniseer stress met het symbool waw;
• Leer je chakra’s schoonmaken en beheren;
• Zie hoe de creatiespiraal in je project werkt;
• Herken blokkades op je affirmaties;
• Samenhang tussen groepsgrootte en energie;
• Transformeer belast verleden met tonglen;
• De beste manier voor vitaal leidingwater;
•	Maak je affirmaties effectiever met de
gulden snede;
•	Leer methodes om elektrosmog te neutraliseren;
• Ervaar de kracht van heilige geometrie.

Meer info en aanmelding:
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 II
Balanceer je huis, tuin en werk. Versnel je
innerlijke groei en realiseer je levensdoelen.
Wat is jouw verlanglijst?
Een balancering begint met een verlanglijst.
Welke doelen wil je dit jaar bereiken? Wat zijn je
diepste wensen voor jezelf, je leven, je omgeving
en werk? Natuurlijk mogen ook je partner en
kinderen hun verlanglijstje maken. Wij testen of
jullie doelen haalbaar zijn.
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 huis/woning met tuin. Het is mogelijk
om je werk er bij 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.
Cursusleiding en begeleiding
De cursus wordt gegeven door Hans
Andeweg en Linde Mees. Zij is ECOintention
Practitioner en lid van het management
team. Bij het balanceren word je begeleid
door Rijk Bols en een ECOintention
Practitioner. Rijk Bols is medeoprichtster
van Center for ECOintention en heeft de
supervisie over alle cursistenprojecten.
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 een oefendag volgt, ontvang je het diploma
‘ECOintention Advanced I’.

Waar?
De cursus wordt gegeven op Landgoed Zonheuvel
bij Doorn. Het is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer. Zie ook www.landgoedzonheuvel.nl
Wanneer?
De cursus is van jan t/m dec 2018. Er zijn elf
cursusdagen van 8.30-16.00 uur op donderdag of
vrijdag. Je mag twee keer wisselen als je een
dag niet kunt.
Donderdag: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 17.05, 07.06,
28.06, 06.09, 04.10, 08.11, 06.12.18
Vrijdag: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 18.05, 08.06, 29.06,
07.09, 05.10, 09.11, 07.12.18
Kosten
€1.995,- incl. cursusmateriaal, koffie, thee, vers fruit,
frisdrank en diverse lekkernijen. Lunch kan apart
worden geboekt.
In het cursusbedrag is 12 x €70,- voor persoonlijke
projectbegeleiding opgenomen.
Deelname
Het aantal deelnemers is minimaal 12. Deelname is
mogelijk als je de Basiscursus ECOintention en in
2017 een oefendag hebt gevolgd.
Deze cursus is het 2e jaar van de 4-jarige
beroepsopleiding tot ECOintention
Practitioner. De opleiding is erkend door
de Nederlandse overheid.

MELD JE AAN OP ECOINTENTION.COM

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.’

