Centrum voor Energieregie
Energieregie

Introductie Energieregie
Prijs: € 20,00 € 15,00
U bespaart: € 5,00
From Base to Spirit and back.
Driven by curiosity, an open view to the world, continuous analysis, the love for logic and 25 years of
self-practise, a holistic vision on energy spontaneously is evolving.
Nature is an example of a holistic system: self existing, consequent, logical, fluent and simple. Since we
humans have drifted so far away from it, it's time to understand how it works and how to cooperate with it.
Zooming in at some of nature's essential mechanisms, its complexity is unraffled. Specific characters of it's
basic elements (earth, water, fire, air and ether) are compiled to a multi-dimensional vision is, that is
continuously practised and tested on every level in our Health Centre: Alchemist Garden.
In this lecture, the focus is on the core issue: the basis, structure, flow and working of the entire system. It
can be visualised as a channel, supported by the 5 elements and their dynamics, so unique and simple, they
easily represent the dimensions.
A bizarre logical connection between mater and mind unfolds naturally. From our resources, the vegetative,
our physical body and our relations, up to the society we live in. Off course, how we organise ourselves
directly affects our resources, so this is where the circle closes itself.
Using as many of our skills and talents as possible to connect to our sources, we start discovering,
developing, acting, choosing, creating and transforming input to output. Passing on abundance from and to
everywhere everyone around us.
This model helps you to get an overview of your potential and to fine-tune the connection to yourself and your
surroundings. Recognize the dynamics, your blind spots, invigorate and connect to the natural flow and
become a conscious part of the whole.
This Introduction is the prologue of our Academy: "Alchemist in the 21st Century ' (starting in September
2014) given by Alec Boswijk, beginning master in Raja Yoga and Occult Science. The language English or
Dutch.
Admission is €20. In pairs or in combination with a raw food dinner dish: €5 discount pp. (not in combination
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with other discounts). Payment by our own currency and exchange possible. Login via Facebook
(https://www.facebook.com/events/1635805973324587/) is appreciated.
Tuesday 30th of September
15:30 - 18:00
Alchemist Garden - Centre for Energieregie
Overtoom 409, Amsterdam
info@energieregie.nl
www energieregie.nl
tel. 020-334 33 35

Dutch
------------------------------------------------------------------------Uit nieuwsgierigheid, de liefde voor logica, een open kijk op de wereld, duizenden vragen en 25 jaar
zelf-studie, evolueerde spontaan een holistische visie op bewustzijn. gezondheid en duurzaamheid.
De natuur is mijn voorbeeld van een holistisch systeem: zelfbestaand, logisch, eenvoudig en eeuwig
werkend. De dynamiek daarachter is niet alleen super interessant, het lijkt cruciaal bewustzijn dat we juist nu
nodig hebben. Om al deze kwaliteiten als mens te (her)ontdekken, te integreren en weer bondgenoot te
worden met de natuur.
Inzoemend op de basis elementen van de natuur: aarde, water, vuur, lucht en ether, kan de complexiteit van
het geheel worden ontraffeld. Het resultaat is een levende visie, die voortdurend en op elk niveau getest en
geïntegreerd wordt in ons Centrum van Energieregie: Alchemist Garden.
In deze lezing, ligt de focus op de kern van de zaak: de structuur, de stroom en de logische werking van de
klassieke elementen. Hun dynamiek is zo uniek en eenvoudig te begrijpen dat ze gemakkelijk als dimensies
kunnen worden voorgesteld, zowel individueel als met elkaar samenwerkend.
Als vanzelf ontvouwt zich een bizar logische verbinding tussen mater en geest. Kanalen op elk niveau,
abstracte elementen, grondstoffen, mineralen, planten, dieren, mensen, relaties, familie, bedrijven, tot de
maatschappij zelf aan toe. En hoe we onszelf organiseren bepaalt weer de kwaliteit van onze grondstoffen.
Dit is waar de cirkel zich sluit.
Vanuit het startpunt van onze potentie, onze vaardigheden en talenten, maken we verbinding met onze
bronnen, begint het ontdekken en ontwikkelen van onszelf en het handelen, kiezen, creëren en
transformeren van input naar output. Het doorgeven van overvloed van en naar alles en iedereen om ons
heen.
Dit model helpt u om een overzicht van uw potentieel te krijgen en te fine-tunen van de verbinding met jezelf
en je omgeving. Herken de dynamiek, je blinde vlekken, stimuleren en verbinden met de natuurlijke stroom
en wordt een bewuste deel van het geheel.
Deze inleiding is tevens de proloog van onze academie: "Alchemist in de 21e eeuw ', verwacht in januari
2015 en wordt gegeven door Alec Boswijk, beginnend meester in Raja Yoga en Occulte Wetenschap.
De toegang is € 20. In paren of in combinatie met een raw food diner: € 5 korting pp. Niet in combinatie met
andere kortingen. Betaling door Alchies en uitwisseling mogelijk. Aanmelden, ook via onze Facebook pagina
(https://www.facebook.com/events/1635805973324587/) wordt gewaardeerd.
Dinsdag 30 september
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15:30 - 18:00
Alchemist Garden - Centrum voor Energieregie
Overtoom 409, Amsterdam
info@energieregie.nl
www energieregie.nl
tel. 020-334 33 35
Verkoper Informatie

Klant recensies:Er zijn nog geen recensies geschreven voor dit product.
Gelieve U aan te melden om een recensie te schrijven.
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