
 

 

 

De aarde, natuurwezens, de 

mens en de geestelijke wereld: 

Hoe kunnen we samenwerken? 

 

Conferentie met 

Tanis Helliwell en  

Bastiaan Baan 

 

Op Vrijdag – Zaterdag - Zondag  

22-23-24 mei 2020 

 

 

Zeister Vrije School,  

Socrateslaan 22, Zeist 
 

Afbeelding: ‘De oerplant’, Leo Klein 

 



 

 

Inhoud 

Hoe kunnen we ons zo verbinden met de natuur, de elementenwezens 

en de geestelijke wereld, dat we met deze drie werelden kunnen  

samenwerken?  

 
      

  

 

           

 

 

 

 

 

 

Tanis Helliwell en Bastiaan Baan stellen onze relatie met de elemen-

ten, aarde en geestelijke wereld centraal en gaan met elkaar en met de 

deelnemers van deze conferentie in gesprek. 

 

Thema’s 

* Hoe kan je met de natuur in een dialoog komen? 

* Wat gebeurt er door onze intenties, onze stem, gebed en meditatie in 

  de natuur? 

* Hoe kan je elementenwezens helpen om zich verder te ontwikkelen? 

* Hoe verhouden mensen, de aarde, elementenwezens en de 

  geestelijke wereld zich tot elkaar? 

* Hoe kan je een gezonde relatie ontwikkelen met je ‘body elemental’  

  en je lichaam? 

* Welke initiatieven kan je zelf ontplooien in huis en in je omgeving, 

   individueel of met een groep? 

 

 

 

 



 

 

Programma 

Openbare avond op vrijdag 22 mei  

Zaal open om 18.45 uur; start 19.30 uur - 21.45 uur  

Tanis Helliwell en Bastiaan Baan gaan in gesprek met elkaar 

 

      Weekendconferentie  zaterdag en zondag 23 en 24 mei 
     

: Zaal open 8.30 uur; start 9.30 uur tot 17:30 uur        Zaterdag

      Workshops, Meditaties, Lezingen, Dialoog 
 

: Avondeten optioneel van 18 uur tot 19.15 uur       Zaterdagavond

      Viering voor de Aarde van 19.30 uur tot 21 uur 
 

 Zaal open 8:30 uur; start 9.30 uur tot 16.30 uur       Zondag:

      Workshops, Meditaties, Lezingen, Dialoog 

 

Breng mee voor zaterdagavond: muziekinstrument, kunst, gedichten 

en gebeden voor de aarde! 

 

Kosten 

Vrijdagavond    € 15 

Zaterdag en zondag   € 220 inclusief lunches;  

Zaterdag avondmaaltijd  optioneel  

Er zijn een aantal plaatsen op aanvraag beschikbaar met korting voor 

studenten, jeugd en mensen met een laag inkomen: € 120.  

 

Voor informatie over programma en aanmelding. Stuur een mailbe-

richt of bel naar Ite van Til: itevantil@gmail.com of 0637339722. 

Gedetailleerd programma op aanvraag verkrijgbaar. 

De voertaal van de conferentie is Engels.  

 


