
SAMENWERKEN MET DE NATUUR? 
Ja, dat kan! 

 
BASISCURSUS -VOORJAAR 2019 

 
Deze basiscursus “Samenwerken met de Natuur” legt een solide fundament voor het 
op gedegen wijze samenwerken met de Intelligentie van de Natuur. Gaandeweg 
raak je bekend met de rijkdom van de methodiek en de breedte van haar toepassing. 
 
Na afronding van de cursus kun jij zelf met de Natuur samenwerken, ten behoeve 
van jezelf, je gezondheid, een project, of het balanceren van je fysieke omgeving. 
Ook heb je voldoende materiaal tot je beschikking gekregen om de samenwerking 
met de Natuur verder uit te diepen en op je eigen manier vorm te geven. 
 
Deze cursus wordt gegeven door ir Cees Kamp, die zich al ruim vijftien jaar heeft 
verdiept in de samenwerking met de Natuur en haar Intelligentie. Cees Kamp leert je, 
op een eenvoudige en overzichtelijke manier, stap voor stap samen te werken 
met de Natuur. Je leert de achtergronden, ervaart processen en je leert hoe jij zelf op 
jouw manier kunt samenwerken.  
 
PRAKTISCH 
- Data: vanaf voorjaar 2019 1 maal per 3 weken steeds van 10-17u. De tijd tussen de 
cursusdagen biedt ruimte om met het materiaal te werken en ervaring op te doen.  
 
- Locatie: De eerste cursusdag is in Zutphen. Om met actuele praktijksituaties te 
kunnen werken zijn volgende dagen, indien gewenst, bij de deelnemers thuis.  
 
- Beknopte inhoud van de dagen: 
Module 1: Het fundament 
1) Uitgangspunten en randvoorwaarden voor samenwerken met de Natuur. 
2) Gezondheid en welbevinden; het medical assistance program (MAP). 
3) Leefomgeving; balanceren en schoonhouden; het energy cleansing process,  
 
Module 2: Verdieping en bredere toepassing  
4) Individuele balans; het kalibreren van energie 
5) Omgeving (II); het neutraliseren van strijd-energie 
6) Toepassingen en projecten; probleemaanpak, hoe zelf aan de slag, samenvatting. 
 
- Kosten: De kosten voor de cursus bedragen €600 (ex BTW) Dit bedrag is inclusief 
koffie en thee. Lunch graag zelf meebrengen. Het is mogelijk alleen module 1 te 
volgen. De kosten bedragen dan €350 (ex BTW) 
 
- Opgave of vragen: Heb je vragen of wil je deelnemen aan deze cursus, dan kun je 
mailen naar Cees Kamp: mail@watiswater.nl. Je ontvangt een deelnamebevestiging. 
 
PERSOONLIJK 
Ir Cees Kamp (1964) studeerde af als scheikundig technoloog. Daarna heeft hij zich 
bijgeschoold in de Toegepaste Integrale Psychologie. Cees is sinds 1996 werkzaam als 
wateronderzoeker, procesbegeleider en scheikundedocent. Hij werkt ruim 20 jaar met de 
methoden zoals die ontwikkeld zijn door Machaelle Wright (www.perelandra-ltd.com). Hij kent 
de kracht van dit werk door jarenlange ervaring in de praktijk en ontwikkelde zelf nieuwe 
toepassingen. Sinds enige tijd draagt hij zijn kennis over zodat de kracht van dit materiaal 
(weer) breder gekend en toegepast wordt. Meer over Cees Kamp op www.watiswater.nl. 


