
Universele wetten in de praktijk 

Themadagen 29 april en 1 oktober 2011
op landgoed Duinlust in Overveen

Organisaties en Samenlevingen in Balans zijn organisaties en 
samenlevingen, waarbij inzicht in de werking van de universele 
wetmatigheden een inherent onderdeel is van de cultuur.

Daardoor functioneren ze optimaal, en dragen ze bij aan het 
welzijn van alles en iedereen, waardoor iedereen kan floreren 
in harmonie met al het andere.



Themadagen voor uitwisselen van 
praktijkervaringen op Duinlust 

Op weg naar het creëren van Samenlevingen in Balans en 
dus naar het toepassen in de praktijk van de universele 
wetmatigheden, organiseren Erik Mandersloot en Marja 
de Vries in 2011 de eerste twee themadagen ‘Universele 
wetten in de praktijk’. Het doel van deze themadagen 
is om de verbinding te maken tussen inzicht in de 
universele wetten, het daarop gebaseerde wereldbeeld, 
staat van zijn, manier van leven en de praktische vertaling 
naar de persoonlijke en maatschappelijke praktijk, zodat 
ze een inherent onderdeel van onze cultuur kunnen 
worden. Deze themadagen komen tegemoet aan de 
wens van een groeiende groep mensen die, na het lezen 
van het boek De Hele Olifant in Beeld, deze inzichten 
daadwerkelijk willen toepassen en zo willen bijdragen aan 
de transformatie van onze Samenleving uit Balans naar 
een Samenleving in Balans. De dagen vinden plaats op 29 
april en 1 oktober op landgoed Duinlust in Overveen, 
een prachtig landgoed aan de rand van de duinen.

Zowel algemeen als iedere dag rond een thema 
De opzet van de dagen is zodanig, dat er enerzijds 
op iedere dag aandacht is voor het toepassen van de 
universele wetten in het algemeen, en anderzijds staat 
iedere dag in het teken staan van een thema. Marja de 
Vries geeft een presentatie over de grote lijnen en draagt 
daarmee zorg voor de visie. Daarnaast geven 3 mensen 
die praktijkervaring hebben met het toepassen van de 
universele wetten rond het thema van de dag in parallelle 
workshops inzicht in hun casussen en praktijkervaringen. 
Ook bieden we iedere dag de mogelijkheid om aspecten 
van handelen, zijn, en leven in overeenstemming met de 
universele wetten persoonlijk te ervaren. Omdat altijd 
één van de drie bijdrages ook breed en algemeen is, 
kunnen de dagen los van elkaar bijgewoond worden en 
ook als een serie gevolgd worden. 

Uitwisselen en contacten leggen 
De opzet van deze warme, respectvolle, waarderende 
bijeenkomsten biedt voor deelnemers de gelegenheid 
om praktijkervaringen met elkaar uit te wisselen, 
elkaar te verrijkingen en van elkaar te leren. Het maakt 
het mogelijk om in contact te komen met anderen 
om rondom bepaalde thema’s met elkaar te gaan 
samenwerken.

Thema’s 
In 2011 zijn ‘Universele wetten & organisaties’ (29 april) 
en ‘Universele wetten & leren en onderwijs’ (1 oktober) 
als leidraad gekozen. Andere thema’s voor 2012 waar 
we op dit moment aan denken zijn ‘Universele wetten & 
gezondheid’ en ‘Universele wetten, het vrouwelijk aspect 
en innerlijk leiderschap’. 

Organisatie
Erik Mandersloot draagt samen met Ingrid van Rossum 
en hun team zorg voor de algehele organisatie van de 
dag.

Locatie
Landgoed Duinlust, Duinlustweg 16, Overveen

Kosten
€ 135,- inclusief BTW, koffie & thee, lunch, koffie & thee, 
borrel, exclusief diner. 
Optioneel: diner € 30,- per persoon, inclusief BTW.

Aanmelden
Via universelewetten@duinlust.com



Eerste themadag “De Universele Wetten in de praktijk”  
op vrijdag 29 april 2011 is rond het thema: 
 
“UNIVERSELE WETTEN & ORGANISATIES”

Programma:

• 10.00 – 10. 30 uur ontvangst, koffie, thee 

• 10.30 – 10. 40 uur welkom

• 10.40 - 11.30 uur presentatie Marja de Vries - de visie en grote 
lijnen toegespitst op het thema “Universele wetten en Organisaties”

• 11.30 - 12.30 uur introductie uitgenodigde gasten met 
praktijkervaring en evt. voorstellen van andere deelnemers die er al 
actief mee zijn

• 12.30 - 14.00 uur lunchpauze

• 14.00 - 15.30 uur parallelle workshops  door 

Mildred Hofkes van Bureau Hofkes Reputatiemenagement en 
bedenker en initatiefnemer van NieuwBestuur - ‘het Nieuwe 
Besturen’ is veel meer in lijn met de universele wetten

Marjolein Gerrits - de universele wetten aan de hand van een casus 

Bianca van Hoorn van Mozaiek Instituut voor Levenskunst - de 
universele wetten in de praktijk betekent in eerste instantie 
persoonlijke ontwikkeling

Jantine Gerbscheid & Monique ten Tusscher - Biodanza en het 
ervaren van de universele wetten

• 15.30 - 15.45 uur pauze

• 15.45 - 16.50 uur plenaire reflectie op de dag en hoe verder 

• 16.50 - 17.30 uur borrel

• 17.30 uur diner voor diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld

Meer informatie: 
www.marjadevries.nl  
www.erikmandersloot.com 
www.duinlust.com


