SAMENWERKEN MET DE NATUUR?
Ja, dat kan!
Deze tijd vraagt om een andere dimensie in de aanpak van de ons omringende
vraagstukken. De leercyclus “Samenwerken met de Natuur” legt een solide
fundament om daarin op gedegen wijze samen te werken met de Intelligentie van de
Natuur. Dit samenwerken met de Natuur moet je “in de vingers krijgen”. Het vraagt
kennis van zaken én het opdoen van ervaring. En dus, komen beide aan de orde.
Na afronding van de leercyclus kun jij zelf met de Natuur(intelligenties)
samenwerken, ten behoeve van jezelf, je gezondheid, een project of voor het
balanceren van je omgeving. Ook heb je ruimschoots materiaal om de samenwerking
met de Natuur verder uit te diepen en op je eigen manier vorm te geven.
Deze cursus wordt verzorgd door drs. ir. Cees Kamp, die zich al ruim twintig jaar heeft
verdiept in dit werk. Hij leert je, op een eenvoudige en overzichtelijke manier en
stap voor stap samen te werken met de Natuur. Je leert de achtergronden, ervaart
processen en je leert hoe jij op jouw eigen manier kunt samenwerken.
PRAKTISCH
- Data: vrijdag 4/12 online om 11u. In 2021 op vrijdag 8/1, 5/2 en 5/3 van 10-16.30; in
Zutphen nabij het station. Indien de actualiteit het vereist wordt het programma aangepast.
- Beknopte inhoud:
In de online introductie komen de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het
samenwerken met natuurintelligentie aan de orde. Je leert direct hoe je kunt samenwerken
ten behoeve van je eigen gezondheid of welbevinden.
De eerste bijeenkomst focust op het betrekken van de Natuurintelligentie bij je dagelijkse
activiteit. Je leert daarin hoe een project te definiëren en om daarin de samenwerking met de
Natuur toe te passen.
De tweede samenkomst richt zich op je fysieke omgeving; hoe breng je daar balans in en hoe
houd je ruimtes “schoon”.
Tijdens de laatste dag smeden we het materiaal tot een geheel samen. Ook onderzoek je hoe
jij jouw samenwerking met de Natuur verder wilt vormgeven.
- Huiswerk: na de introductie tweemaal per week een uur en na de overige modules
tenminste een uur per week afhankelijk van je eigen leervragen en wensen. Tussen de
lessen in zijn er online vragenuren op: 18/12, 22/1 en 19/2
- Kosten: De kosten voor de cursus bedragen €465 (ex BTW). Dit bedrag is inclusief koffie en
thee en materialen. Lunch graag zelf meebrengen.
- voor wie? Met een open geest en belangstelling voor dit werk ben je welkom.
- 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
Drs. Ir. Cees Kamp (1964) studeerde af als scheikundig technoloog. Daarna heeft hij zich
bijgeschoold in de Toegepaste Integrale Psychologie. Sinds 1996 is hij werkzaam als
wateronderzoeker, co-creator, procesbegeleider en scheikundedocent. Hij werkt ruim 20 jaar
met de methoden zoals die ontwikkeld zijn door Machaelle Wright (www.perelandra-ltd.com).
Cees kent de kracht van dit werk door jarenlange ervaring uit 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 op www.watiswater.nl.

