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"Zie het licht
Hoor de stilte

Voel de ruimte"

Zie, hoor, voel

IntoTuition 
WORKSHOPS – BEELDEN – LEZINGEN 

Uitnodiging bijeenkomst 
 

 

De Hele Olifant in Beeld 

Vrijdag 23 november 2012 in De Kweektuin, Mijdrecht 

 
Presentatie Marja de Vries: 
De Hele Olifant in Beeld: Inzicht in het bestaan en de werking van 

universele wetten en de gulden snede 

Workshop Marjolein Berger-Vos:  
Intuïtief beeldhouwen: Jouw persoonlijke balans in Beeld  

 

Deze dag zal Marja de Vries, schrijfster van het boek De Hele Olifant in Beeld, vertellen 

over de universele wetmatigheden die ten grondslag liggen aan de achterliggende 

ordening en (dynamische) balans van het universum. Dit inzicht onthult o.a. dat we deze 

universele wetmatigheden in onze westerse samenleving lange tijd uit het oog zijn 

verloren met als gevolg dat zowel onze samenleving als ook velen van onszelf uit balans 

zijn geraakt. 

 

Aansluitend maken de deelnemers onder begeleiding van Marjolein Berger-Vos van 

IntoTuition een eigen beeld van speksteen. Ervaar hoe het met jouw persoonlijke 

(on)balans is gesteld en onderzoek wat er voor jou nodig is om je balans te herstellen. 

De dag wordt afgesloten met een presentatie van de beelden. 

 

Omdat aan het ochtendprogramma meer mensen mee kunnen doen dan aan het 

middagprogramma, is het ook mogelijk alleen het ochtendprogramma bij te wonen. In 

verband met het beperkte aantal plekken voor de middagworkshop, is het zaak je 

daarvoor zo spoedig mogelijk aan te melden. Desgewenst kunnen mensen die alleen het 

ochtendprogramma bijwonen, de workshop op een andere dag volgen. 

 

Programma 

09.45 uur Ontvangst met koffie, thee en biologische appeltaart 

10.15 uur Korte introductie van De Kweektuin, door Willem Koolhaas 

10.30 uur Presentatie “De Hele Olifant in Beeld” door Marja de Vries  

12.00 uur Afsluiting ochtendprogramma, mogelijkheid tot het kopen van het boek en 

biologische producten 

12.30 uur Biologische lunch bereid door kok David Hague  

13.15 uur Intuïtief beeldhouwen onder begeleiding van Marjolein Berger-Vos: 

“Jouw persoonlijke balans in Beeld”, max. 12 deelnemers 

16.45 uur Presentatie beelden 

17.00 uur Borrel 

 



 
 

Investering 

Er is keuze uit drie mogelijkheden. Voor het dagprogramma zijn 12 plekken beschikbaar, 

die worden toegekend op volgorde van inschrijving en betaling. 

1. Dagprogramma: presentatie en intuïtief beeldhouwen € 132,50 (incl. BTW) 

(incl. koffie, thee, lunch, borrel en materialen) 

2. Ochtendprogramma: presentatie €  30,00 (incl. BTW) 

(incl. koffie/thee) 

3. Ochtendprogramma met lunch: presentatie en lunch €  40,00 (incl. BTW)  

(incl. koffie/thee) 

 

Aanmelding 

Aanmelden voor deze dag kan via een e-mail naar info@intotuition.nl. Geef daarbij naast 

je naam-, adresgegevens en telefoonnummer, aan welke delen van het programma je 

wilt volgen en of je een factuur wilt ontvangen. Het bedrag kan worden overgemaakt 

naar bankrekening 1017.61.570 t.n.v. IntoTuition o.v.v. 23-11-12 en je naam. In 

verband met de planning en de catering ontvangen we de inschrijving en betaling graag 

uiterlijk 16 november. 

 

Na inschrijving ontvang je een bevestiging en routebeschrijving naar De Kweektuin in 

Mijdrecht. Helaas is de locatie lastig te bereiken met het openbaar vervoer. Indien 

gewenst kijken we of er mogelijkheden zijn voor carpool met andere deelnemers, 

eventueel vanaf Station Breukelen. 

 

De Hele Olifant in Beeld 

Inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede 

 

Op basis van haar boek De Hele Olifant in Beeld zal Marja de Vries vertellen over 

de universele wetmatigheden, die ten grondslag liggen aan de achterliggende ordening 

van het universum. Dit perspectief biedt ons een nieuw en samenhangend wereldbeeld 

waardoor de vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als 

puzzelstukjes op hun plaats vallen. Het verrassende is namelijk dat dit totaalbeeld in 

feite terug te voeren is op slechts een beperkt aantal relatief eenvoudige principes, die 

aan alles ten grondslag liggen.  

Alles in het universum werkt volgens deze universele wetmatigheden en wij als mensen 

kunnen er voor kiezen om ons handelen daar ook op af te stemmen. Wanneer ons 

handelen in lijn is met de universele wetten, komt het meer overeen met wie we in 

essentie zijn. Bovendien kost het dan minder moeite. Echter in onze westerse samen-

leving zijn we lange tijd het bestaan van de universele wetmatigheden vergeten. Met als 

gevolg dat de meesten van ons uit balans zijn en dat ook onze samenleving uit balans is. 

Inzicht in de universele wetten helpt om te begrijpen wat nodig is om onze persoonlijke 

balans weer te herstellen en wat nodig is om de balans in de samenleving te herstellen.  

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal en draagt 

het bij aan het welzijn van alles en iedereen, waardoor iedereen kan floreren in harmonie 

met het al het andere. Website: www.marjadevries.nl 

 

Marja de Vries studeerde biologie en ecologie en werkte als textiel-

kunstenares. De laatste jaren richt ze zich op transformatie van leren 

en onderwijs. Als eerste stap in die richting schreef ze het inmiddels 

steeds bekender wordende boek De Hele Olifant in Beeld, dat 

verscheen in 2007 en inmiddels al een 5e druk kent.  Op dit moment 

is ze een veel gevraagd spreekster en werkt ze aan een boek over 

‘Samenlevingen in Balans’, dwz. samenlevingen waarbij inzicht in de 

universele wetmatigheden een inherent onderdeel zijn van de cultuur. 

mailto:info@intotuition.nl
http://www.marjadevries.nl/


 
 

Intuïtief beeldhouwen 

Jouw persoonlijke balans in Beeld 

 

Aan de hand van de lezing van Marja de Vries word je in deze workshop uitgenodigd te 

onderzoeken hoe het staat met jouw persoonlijke (on)balans en wat er voor jou nodig is 

om die balans te herstellen. Wellicht kom je tijdens het beeldhouwproces weerstand 

tegen. Wat vertelt die weerstand jou? Hoe ga je ermee om? 

 

Tijdens de workshop maak je een eigen beeld van speksteen en doorloop je alle stappen 

van het beeldhouwproces. Speksteen is een zachte steensoort die eenvoudig te bewerken 

is. Al doende leer je een aantal basistechnieken voor het vormgeven en afwerken van je 

beeld. Je wordt actief aangezet tot experimenteren en bewust gemaakt van je eigen 

verantwoordelijkheid voor het proces. Met het boren van een gat word je uitgenodigd je 

aandacht voor de buitenkant van de steen te verplaatsen naar de binnenkant. Daarmee 

start je een innerlijke reis, waardoor je gedurende het proces je intentie steeds dieper 

kunt voelen. In plaats van alleen uit het hoofd richting te geven aan het proces, komt het 

dan van binnenuit; het innerlijk weten, in lijn met je essentie. Het werken van binnenuit, 

zodat hoofd, hart en handen samenwerken, zorgt voor een sterke verbondenheid met het 

eindresultaat, èn met jezelf! 

Website: www.intotuition.nl  

 

Voor het beeldhouwen zijn 12 plekken beschikbaar. Desgewenst kunnen mensen die 

alleen het ochtendprogramma bijwonen, de workshop op een andere dag volgen.  

 

Marjolein Berger-Vos (1966) studeerde Bedrijfskunde aan Nyenrode 

Business Universiteit, werkte 12 jaar in de ICT en vervolgens enkele 

jaren in Werving en Selectie. In 2003 begon ze met beeldhouwen. 

Deze hobby werd haar passie en ze combineerde haar bezieling voor 

het beeldhouwen met haar bedrijfskundige ervaring en startte het 

bedrijf IntoTuition. Daarmee biedt ze organisaties ervaringsgerichte 

workshops beeldhouwen. Ze maakt mensen bewust van de kracht van 

creativiteit en laat medewerkers samen het creatieve proces en hun 

verantwoordelijkheid daarin, ervaren.  

 

 

 

 
  

 

 

 

‘Het verlangen 

Het verlangen van het hart 

Diep van binnen 

wacht het antwoord 

Bezieling, 

licht, puur, heel’ 
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De Kweektuin 

De Kweektuin is een laagdrempelige biologische groentetuinderij, waar zelfstandig 

wonende kwetsbare burgers een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen en waar – door 

middel van biologische groenteteelt en de verhandeling daarvan – (zelf)bewuste 

consumenten en kwetsbare burgers elkaar ontmoeten.  

 

Willem Koolhaas heeft na een langdurige internationale ervaring in 2007 samen met 

zijn vrouw Berry besloten het roer volledig om te gooien en terug te keren tot een aantal 

basale waarden voor zichzelf en hun tuinbouwbedrijf. Waarden die meer voldoening 

geven dan het industrieel produceren van uiteenlopende internationale tuinbouw-

producten. In 2008 zijn zij van start gegaan met De Kweektuin, een combinatie van 

biologisch tuinieren, ontmoeting en zorg voor kwetsbare burgers.  

Website: www.dekweektuin.nl.  

 

David Hague is kok met een passie voor biologische en locale producten. Hij heeft zijn 

keuken in De Kweektuin. Van daaruit verzorgt hij catering en kookworkshops. 

Website: www.davidhague.nl  

 

 

Adres De Kweektuin 

Tuinderslaan 10 

3641 PZ Mijdrecht 
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