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De Hele Olifant in Beeld en Praktijk
Universele wetten, Oude Wijsheid en Vernieuwende Wetenschap in relatie tot ECOtherapie

Lezing en workshop met Marja de Vries
Zondag 1 november van 10.00-16.30 uur in het Horsterwold te Zeewolde

ECOtherapie gaat over het herstellen van de natuurlijke balans in (grote) eco- en bedrijfssystemen.

Het is een praktische, toepasbare, doelgerichte methode, die handen en voeten geeft aan ‘ongrijpbare zaken’.

(zie www.ecotherapie.org) In het boek De Hele Olifant in Beeld, van Marja de Vries (juni 2007) blijkt hoe

ECOtherapie in een veelomvattend geheel is ingebed. Het boek is een synthese van verschillende

wijsheidstradities en recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen. Het toont de werking van

Universele Wetten en de Gulden Snede in het dagelijkse leven. Inzicht daarin maakt het mogelijk om te

begrijpen wat nodig is om de balans bij onszelf en in de wereld te herstellen, met als doel meer harmonie in

onszelf en met het groter geheel.

’s Ochtends licht Marja de Vries de werking van de Universele Wetten in haar

lezing toe. Onder leiding van Hans Andeweg, grondlegger van de ECOtherapie, en andere

ECOtherapeuten zal de toepassing van de ‘zeven wetten’ worden geillustreerd aan de hand

van het Horsterwold, waar we deze dag op bezoek zijn. Dit grootste aaneengesloten

loofbos van Europa (4.000 ha) is van Staatsbosbeheer. Het wordt dit jaar als 4e-jaars

project gebalanceerd als onderdeel van de beroepsopleiding tot ECOtherapeut.

’s Middags is er een Foxwalk met Marja de Vries, een lopende meditatie door de

natuur. Voorafgaand geeft zij hier uitleg over. Je ervaart de verschillende staten van

bewustzijn waarin je kunt verkeren en hoe je met de foxwalk een dieper contact met de

natuur, je omgeving en jezelf kunt maken.

         Marja de Vries (1954) studeerde biologie en ecologie en werkte tien jaar als

textielkunstenares. Op zoek naar inzicht in hoe wij als mensen in harmonie met de natuur

kunnen leven, bezocht ze verschillende inheemse culturen en ontwikkelde haar intuïtieve

communicatie met de natuur. Marja wordt veelvuldig gevraagd voor lezingen over haar

boek. De 3e druk van de De Hele Olifant in Beeld is deze zomer verschenen. Zie ook

www.marjadevries.nl

         De Hele Olifant in Beeld en Praktijk is op zondag 1 november van 10.00 tot

16.30 uur. Vanaf 9.30 uur ben je welkom in De Zevenhorst, Groenewoudseweg 7, Zeewolde. Kosten:

€79,- incl koffie/thee/lunch. De dag is een aktiviteit van de Stichting voor ECOtherapie. Donateurs van de

stichting betalen €69,-. Je mag annuleren tot uiterlijk vrijdag 23 oktober, daarna ben je het bedrag

verschuldigd. Iedereen is van harte welkom. Je aanmelding is definitief als je van ons een bevestiging hebt

gehad. Deze wordt uiterlijk maandag 26 oktober verstuurd.

Opgavestrookje

Ik geef mij op voor de Hele Olifant in Beeld en Praktijk op 01.11.09 in het Horsterwold

Naam: Adres:

Postcode en plaats: Email:

O Ik betaal € 79,- inclusief koffie/thee/lunch
O Ik ben donateur van de Stichting voor ECOtherapie en betaal €69,- inclusief koffie/thee/lunch
O Ik word donateur van de Stichting voor ECOtherapie op 01.11.09 en betaal €69,- incl koffie/thee/lunch

Ik machtig Inter Logos eenmalig om het bovenstaande bedrag af te schrijven van

Bankrekening: Handtekening:

Opsturen Inter Logos, Koopweg 74, 1402 PG Bussum

of faxen naar: fax 035-6975464, tel 035-6975204, email info@inter-logos.nl

nb. De incasso van deze dag is uitbesteed aan Inter Logos


