
           N-ATUUR

DE AFRIKA CODE



Voorwoord

Welkom bij N-atuur

van De Afrika Code. 

Dit deel N-ATUUR is tevens de vierde

letter van eveNwicht.

Geniet van de inspiratie thuis of

onderweg. Met volle goesting.

En schrijf. En maak beelden.

Dat maakt het écht nog krachtiger.

Ik wens jou heel veel joie de vivre met

N-atuur.

Op weg naar jouw unieke Afrika code.

Want het gaat tenslotte om jou.

Wat past er. Wat past er niet.

Maak het helemaal van jou.

 

 

ELS AERTS DIATTA
DE AFRIKA CODE



DE NATUUR ALS KRACHT

N-atuur

De natuur. Buiten Zijn. Dat houdt je energie hoog. 

Maak korte en lange wandelingen in de natuur. 

Ga tegen een boom zitten en relax. 

Een babbeltje in het bos of aan zee. Of het park achter de hoek.

Een stilte wandeling.

Dansen op het strand.

Er zijn zoveel mogelijkheden. 

De maanden dat ik in Senegal was, leefde ik gewoon buiten. En dat kan hier 

ook als je er de tijd voor maakt. Het is kwestie van rituelen in te bouwen en 

het in te plannen. Laat dit niet wegvallen.

B U I T E N  Z I J N

DE AFRIKA CODE N-ATUUR



Laat je onderdompelen in de kracht van de natuur. 
Kijk om je heen.  Zie. Kijken doe je met je ogen. Zien met je hele zijn.
Laat ook je telefoon thuis als dat kan.

Laat al je zintuigen werken. 
Wat ruik je, wat zie je? Wat voel je? 
Welke tekens kom je onderweg tegen? 
Wat wordt er getoond in de natuur? 

In de natuur zijn is geen tijdverspilling. In tegendeel. 
Je krijgt inspiratie en inzichten. 
Je krijgt goesting om intuïtieve actie te ondernemen en om 
dingen in de wereld te zetten. 

De natuur als je werkplek. 

DE AFRIKA CODE N-ATUUR

kijk en zie



DE NATUUR 

HEEFT 

GEEN HAAST 

 

EN TOCH KOMT 

ALLES AF.

 

 

 
LAO ZI
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inspiratie

micraovontuur de afrika code - N-atuur

Ga op microavontuur en maak onderweg foto's van wat jij ziet

als N-atuur. Kies 1 foto uit die voor jou écht N-atuur representeert.

Hang die ergens zichtbaar op. Welk inzicht of welke helderheid gaf het je?

Schrijf het hier op. De volgende inspiraties kan je meenemen onderweg of thuis doen.

Of een combinatie van beide. Je kan de inspiraties ook herhalen. Het blijft leuk om

telkens wat nieuwe inzichten te verkrijgen of gewoon leuke ideeën.
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inspiratie

MINDER SOCIALE MEDIA...MEER IN DE NATUUR ZIJN ...

Wat als je een uur per dag minder op sociale media zou doorbrengen? 

Verwijder eens wat apps op je telefoon voor een maand en kijk of je deze echt mist hierna.

Wat kan je met  al deze vrije uren doen? 

In de natuur uiteraard.

Schrijf het hier op.
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inspiratie

Jouw natuurplek op maximum 5 minuten van je huis.

JOUW UNIEKE NATUURPLEK

vlakbij en veraf

 

1.

2.Jouw natuurplek op maximum een half uur van huis.

3. Jouw natuurplek op maximum 1 uur van huis.

4. Jouw natuurplek op meer dan een uur van huis.
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WANDELEN EN IN DE

NATUUR ZIJN  IS HET

BESTE MEDICIJN 


