SAMENWERKEN MET DE NATUUR?
Ja, dat kan!
INTRODUCTIEDAG juli 2018
Samenwerken met de natuur kun je doen in de vorm van een natuurconferentie. Een
Natuurconferentie is een co-creatieve methode waarin je zelf thuis met de Natuur
en haar inherente intelligentie daadwerkelijk samen gaat werken. Een
natuurconferentie biedt je de kans om samen met de krachten in de natuur om je
heen, je leven of leefomgeving (weer) meer in balans te brengen. Deze methodiek,
ontwikkeld door Machaelle Wright (Perelandra), is eenvoudig en breed toepasbaar.
Tijdens een introductiedag maak je kennis met de eenvoudige co-creatieve
mogelijkheid om zelf een Natuurconferentie te organiseren ter optimalisering van je
leven. Je kunt vragen voorleggen over jouw gezondheid, relatie, werk of het
vormgeven van een project. Ook kun je leren hoe je een tuin, ruimte of omgeving
fysiek en energetisch (meer) in balans brengt.
“De Natuur heeft, als creatief Principe, inherent kennis van balans en stabiliteit. De
Natuur popelt om meer met ons mensen samen te werken ten bate van meer rust,
harmonie en inspiratie in onze nabije omgeving. Juist in deze tijd waar angst,
dreiging en versplintering ons makkelijk overspoelen”.
De introductiedagen staat onder leiding van ir Cees Kamp. Tijdens de introductiedag
leer je de grondbeginselen voor samenwerking met de Natuur. Hij leert je een
eenvoudig “protocol” waar je na deze dag thuis zelf direct mee aan de slag kunt.
In de ochtend komen de principes, basisbegrippen en achtergrond van de methode
aan de orde. Concreet gaat Cees Kamp in op vragen als: hoe open en hoe sluit je
een natuurconferentie? Hoe communiceer je? Hoe stel je vragen aan “de Natuur”?
In de middag ga je zelf concreet aan het werk in een eerste sessie. In deze sessie
kun je een vraag stellen of anderszins iets voorleggen. Je communiceert met de
Natuur en Zij zal vanuit haar wijsheid antwoorden. Laat je verrassen….: )

PRAKTISCH
Data : vrijdag 6 juli in Zutphen.
Tijd
: 10.00u tot 16.30u (inloop vanaf 9.30u)
Kosten : € 100,- (excl. BTW)
Lunch : voor koffie en thee wordt gezorgd, lunch graag zelf meebrengen
Overig : het maximum aantal deelnemers voor deze dag is twaalf.
Heb je vragen en/of wil je deelnemen aan deze introductiedag, dan kun je mailen
naar Cees Kamp, mail@watiswater.nl. Je ontvangt dan 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.

