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UITNODIGING	  HERFST-‐EDITIE	  	  
AANDACHT	  VOOR	  ECHT:	  

	  	  	  ‘Evenwichtig	  zijn’	  

	  

16	  en	  17	  oktober	  2015	  

We	  leven	  in	  een	  tijd	  van	  grote	  verandering,	  een	  tijd	  
die	  een	  beroep	  doet	  op	  ons	  uithoudingsvermogen.	  
Deze	  herfsteditie	  zal	  in	  het	  teken	  staan	  van	  het	  
balanceren	  van	  verschillende	  gevoelsstemmingen	  
die	  in	  deze	  tijd	  kunnen	  opspelen,	  om	  daarmee	  meer	  
evenwicht	  te	  creëren.	  
	  
Inspiratie	  Marieke	  de	  Vrij:	  
Vermoeidheid	  en	  opgewektheid	  kan	  een	  sterk	  
wisselend	  patroon	  op	  mensen	  achterlaten,	  met	  als	  
gevolg	  dat	  wat	  een	  mens	  innerlijk	  houvast	  geeft	  
moeilijker	  zich	  plaatst.	  Wie	  het	  midden	  binnen	  alle	  
belevingsvelden	  behoeft	  verdient	  
stabiliteitshandhaving	  door	  buitengewoon	  
oplettend	  zich	  te	  hervinden	  binnen	  al	  wat	  is.	  
Vermoeidheid	  tijdig	  onderkennen	  en	  rust	  
veroorzaken	  is	  een	  onderdeel	  van	  deze	  balans.	  
Evenals	  om	  opgewektheid	  niet	  uitputtend	  te	  
beoefenen.	  Deze	  editie	  kan	  in	  het	  teken	  staan	  van	  
gevoelsstemmingen	  te	  balanceren	  om	  
evenwichtshandhaving	  te	  creëren	  (zowel	  werk	  als	  
privé).	  
	  
	  

Aandacht	  voor	  Echt	  is	  een	  netwerk	  van	  
mensen	  die	  willen	  leren	  om	  nog	  
authentieker	  te	  functioneren	  in	  
werksituaties	  en	  daar	  buiten.	  	  
Op	  dit	  moment	  bestaat	  het	  netwerk	  uit	  
ongeveer	  310	  leden.	  Deze	  leden	  zijn	  
afkomstig	  uit	  verschillende	  branches	  en	  
o.a.	  werkzaam	  als	  coach,	  adviseur	  en	  	  	  
manager.	  Wij	  oefenen	  met	  authentiek	  
persoonlijk	  leiderschap.	  Gezamenlijk	  
vormen	  we	  een	  beweging	  die	  mensen	  
en	  organisaties	  in	  Nederland	  echter	  
willen	  maken.	  
	  
De	  Herfsteditie	  
Twee	  dagen	  in	  een	  prachtige	  omgeving,	  	  
tijd	  voor	  jezelf,	  mooie	  ontmoetingen	  
met	  bijzondere	  mensen,	  bezinning,	  een	  
bijzondere	  groepsenergie	  die	  je	  
aanmoedigt	  om	  nog	  meer	  te	  worden	  
wie	  je	  bent	  en	  in	  contact	  te	  komen	  met	  
je	  bestemming.	  	  
Tijdens	  alle	  bijeenkomsten	  wordt	  een	  
thema	  uitgediept	  (zie	  linker	  kader	  
hierboven).	  Na	  het	  bijwonen	  van	  een	  
bijeenkomst	  ben	  je	  lid	  van	  het	  netwerk.	  
Je	  kunt	  dan	  deelnemen	  aan	  
netwerkdagen,	  de	  LinkedIn	  Groep	  en	  
alle	  activiteiten	  die	  georganiseerd	  
worden.	  Ook	  kun	  je	  dan	  zelf	  mensen	  
introduceren.	  
	  

Begeleiding	  
De	  bijeenkomsten	  worden	  begeleid	  
door	  Marieke	  de	  Vrij	  en	  Jules	  van	  der	  
Veldt.	  Marieke	  de	  Vrij	  wordt	  sinds	  1980	  
dagelijks	  geïnspireerd	  vanuit	  wat	  wij	  de	  
onstoffelijke	  wereld	  noemen.	  Ze	  
beschikt	  over	  bijzonder	  heldere,	  
fijnzintuiglijke	  vermogens	  waarmee	  ze	  in	  
staat	  is	  om	  antwoord	  te	  geven	  op	  
vragen	  van	  individuele	  en	  
maatschappelijke	  betekenis.	  	  
Marieke	  is	  in	  staat	  het	  collectief	  en	  
individueel	  bewustzijn	  en	  de	  potentie	  
die	  hierin	  ligt	  aan	  te	  voelen.	  Ze	  heeft	  
inmiddels	  velen	  geïnspireerd	  om	  tot	  
uitbreiding	  van	  hun	  bestaande	  
(vak)kennis	  te	  komen.	  Marieke	  geeft	  
daarmee	  een	  praktische	  invulling	  aan	  
dat	  wat	  grote	  denkers	  als	  Jung,	  Kant	  en	  
Schopenhauer	  benoemden	  als	  het	  
overschrijden	  van	  de	  grenzen	  van	  tijd	  en	  
ruimte.	  Op	  deze	  wijze	  functioneert	  zij	  
als	  maatschappelijk	  ‘trend	  watcher’.	  
	  
Locatie	  
De	  edities	  van	  Aandacht	  voor	  Echt	  
vinden	  plaats	  in	  Mantinge	  (Drenthe)	  in	  
het	  prachtige	  Centrum	  Het	  Vrije	  Veld.	  
Met	  betrekking	  tot	  het	  overnachten	  kan	  
je	  je	  eigen	  keuze	  maken.	  Er	  zijn	  
verschillende	  mogelijkheden	  in	  de	  
omgeving.	  
	  
	  
	  

Kosten	  
Aandacht	  voor	  Echt	  is	  een	  stichting	  
zonder	  winstoogmerk.	  De	  kosten	  zijn	  
€	  340,=	  voor	  particulieren.	  Met	  
factuur	  (declarabel	  of	  fiscaal	  
aftrekbaar):	  €	  450,=.	  Dit	  is	  inclusief	  
eten/drinken	  op	  beide	  dagen	  en	  
exclusief	  een	  hotelovernachting.	  	  Bij	  
het	  aanmelden	  van	  een	  introducé	  
ontvang	  je	  50	  euro	  korting	  op	  de	  
deelnemersprijs.	  
	  
Aanmelden	  
Mail	  je	  naam,	  adres,	  
telefoonnummer(s)	  en	  of	  je	  een	  
factuur	  wilt	  ontvangen	  naar	  
aanmelding@aandachtvoorecht.nl.	  
Binnen	  twee	  weken	  na	  bevestiging,	  
dient	  de	  betaling	  door	  ons	  ontvangen	  
te	  zijn.	  Annulering	  is	  niet	  mogelijk.	  
Wel	  is	  het	  mogelijk	  je	  te	  laten	  
vervangen.	  	  
	  
Op	  www.aandachtvoorecht.nl	  vind	  je	  
meer	  informatie.	  	  
Wij	  zien	  je	  graag	  op	  16	  en	  17	  oktober	  
in	  	  Mantinge!	  
	  
Hartelijke	  groet,	  
Ellen	  van	  Pelt	  06-‐45103327	  
Sarah	  Durston	  06-‐30096928	  
	  

	  


