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Mind Moves Matter

WIL JE WONEN, WERKEN EN
ONTSPANNEN IN EEN OMGEVING
WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT?
EN BIJDRAGEN AAN EEN
GEZONDE AARDE?
DAT KAN!

ALLES VERANDERT.
JIJ OOK!
Het klimaat, de economie en de politiek veranderen wereldwijd. Alles en iedereen wordt erdoor
beïnvloed. Wat is jouw plaats in dit grote geheel?
Kom terug in het centrum van je wiel. Leer nieuwe
samenhangen. Alles is energie. Je kunt die richten
met je intentie. Ontdek je vermogen om jezelf en je
omgeving te helen.

Hoe je dat doet , op kleine en grote schaal, leer je
in de ECOintention basiscursus. Deze is ontwikkeld
door Hans Andeweg. Leer de energie van je huis,
je werk en de natuur waarnemen, interpreteren en
verbeteren. Veel oefeningen en praktische toepassingen, afgewisseld met theorie.

HET BEGINT BIJ JOU
Alles begint bij jou. In de ECOintention basiscursus
leer je jezelf goed te gronden, je energie weer in
balans te brengen en je gevoeligheid kennen en
beschermen. Je krijgt innerlijke rust en overzicht.
Je doelen staan je helder voor ogen. Je hebt
gevoel voor wat leeft, bij jezelf en in je omgeving.

LEER DE GRONDBEGINSELEN
ENERGETISCH BEHEER
Iedereen kan de energie en flow terugbrengen in
bedrijven en natuurgebieden. Dat is goed voor
het natuurlijk evenwicht, zorgt voor een prettige
leefomgeving en heeft een positieve invloed op hoe
wij met elkaar omgaan en communiceren. Je legt
daarvoor de basis met de grondbeginselen energetisch beheer. Je leert ze in deze cursus en je kunt
er direct mee aan de slag.

ECOINTENTION
Onze cursus is gebaseerd op ECOintention, een
methode om energie en flow terug te brengen in je
leven. Om weer gegrond, gezond en hartelijk te zijn.

WAT IS ECOINTENTION?
ECOintention is een methode om gezonde
energie en flow in organisaties en natuur
gebieden terug te brengen. In een helder traject
krijgen managers en beheerders handvatten
om hun systeem weer vitaal te maken. Door
de energie terug te brengen en met intentie
richting te geven, wordt de output verhoogd
en verbeteren welzijn en communicatie in het
bedrijf en het gebied.
Mind Moves Matter
ECOintention verbindt oude wijsheid met moderne
wetenschap tot een praktische methode. De basisgedachte is: Mind Moves Matter.

Mind
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Alles is mogelijk
Het atoom, de bouwsteen van de materie, bestaat
voor 99,99999999% uit ruimte gevuld met levensenergie. De harde werkelijkheid bestaat door onze
vaste overtuiging. De quantum mechanica zegt:
wij leven in een zee van energie met oneindig veel
mogelijkheden.
Alles is energie
Alle oude culturen hadden een naam voor levensenergie: Ch’i, prana, mana, ki enz. De wetenschap
spreekt van nulpuntenergie. Deze energie is overal
aanwezig. Levensenergie wordt gevoed door aandacht en gericht door intentie. Zo kan iedereen de
gezondheid en vitaliteit van bedrijven en de natuur
verbeteren.

In drie stappen leer je levensenergie waarnemen,
interpreteren en verbeteren.

1. LEVENSENERGIE WAARNEMEN
Alles is energie en heeft zodoende een uitstraling.
De uitstraling in je huis is van invloed op de sfeer
en de gezondheid van de bewoners. Energetische
blokkades in een bedrijf leiden tot misverstanden.
Iedereen kan leren om uitstraling en levensenergie
waar te nemen. In de cursus oefenen we hiermee
door te werken met je handen, een wichelroede of
een pendel. Dit vereist geen bijzondere begaafdheid. Het is de eerste stap in je ontwikkeling.

2. LEVENSENERGIE INTERPRETEREN
Na waarnemen ga je energie interpreteren met verschillende energetische schalen. Je leert zien en voelen
wat het niveau en de kwaliteit is van de levensenergie
in de natuur, in je huis en op je werk. Dit maakt je op
een heel nieuwe manier bewust van je omgeving.

3. LEVENSENERGIE VERBETEREN
De mogelijkheden om jezelf en je omgeving goed
in zijn energie te zetten zijn talrijk. Je kunt iets
schoonmaken en opladen met positieve aandacht,
jje kunt werken met homeopathie, Reiki, muziek,
kleuren, edelstenen, mandala’s, heilige geometrie
enz. Je leert de theoretische achtergrond en praktische toepassing van deze energetische huisapotheek. Daarna kun je er zelf mee aan de slag.
Overal toepasbaar
In de cursus leer je een aantal principes die overal
toepasbaar zijn. Om deze snel in de vingers te
krijgen, werken we met planten en bomen.
We gaan daarom vaak naar buiten.
Erkend door de overheid
De ECOintention basiscursus en de beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner zijn erkend
door de Nederlandse overheid, opgenomen
in het CRKBO (centraal register kort
beroepsonderwijs) en vrijgesteld van BTW.

ECOintention basiscursus en intensive 2018
Er zijn twee basiscursussen en één intensive. De
inhoud is vergelijkbaar. Voorkennis is niet vereist. De
cursus en intensive zijn los te volgen of als 1e jaar
van de vierjarige beroepsopleiding tot ECOintention
Practitioner. Dan volg je één ECOintention oefendag
à €99,Waar?
De cursus en intensive vinden plaats op Landgoed
Zonheuvel bij Doorn. ´s Middags gaan we altijd
naar buiten voor energetische waarnemingen in de
mooie bosrijke omgeving.
Zie ook www.landgoedzonheuvel.nl
Wanneer?
De ECOintention basiscursus is van maart t/m
november 2018. Er zijn elf cursusdagen op
woensdag of donderdag van 8.30-16.00 uur.
Woensdag
07.03, 28.03, 18.04, 09.05, 30.05, 13.06, 04.07, 12.09,
10.10, 31.10, 21.11.18
Donderdag
08.03, 29.03, 19.04, 17.05, 31.05, 14.06, 05.07, 13.09,
11.10, 01.11, 22.11.18
De ECOintention intensive is van april t/m november 2018. Er zijn negen cursusdagen op vrijdag,
zaterdag en zondag van 9.00-16.30 uur.
3 x Vrijdag, Zaterdag en Zondag
20.04, 21.04, 22.04, 15.06, 16.06, 17.06, 14.09, 15.09
en 16.09.18
Cursusgeld
Met vroegboekkorting tot 01.01.18: €1.395. Daarna
€1.595. Het cursusgeld is inclusief cursusmateriaal,
koffie, thee, frisdrank, vers fruit en diverse
lekkernijen. Exclusief lunch en de boeken van
Hans Andeweg. Lunch kan apart worden geboekt.

Basis van de cursus
vormen de boeken
van Hans Andeweg
Docenten
De ECOintention basiscursus en intensive worden
verzorgd door Hans Andeweg, Marion de Vries en
Natascha van den Ban.
Hans Andeweg
Ir. Hans Andeweg is medeoprichter
van Center for ECOintention.
Het werken met levensenergie in
bedrijven en natuurgebieden is al
25 jaar zijn dagelijks werk.
Marion de Vries
Drs. Marion de Vries is ECOintention
Practitioner, coach en oprichster van
sTAOp.nu. Zij leerde via Healing Tao
hoe eeuwenoude principes lichaam
en geest in balans brengen.
Natascha van den Ban
Ing. Natascha van den Ban MLA is
ECOintention Practioner en zelfstandig tuin- en landschapsarchitect. Door
Healing Touch leerde zij hoe levensenergie het zelfgenezend vermogen
van de mens kan bevorderen.
Resultaten Basiscursus
Als cursist maak je kennis met heel veel mogelijkheden over de diepere werking van energie. Je
leert alles uit de theorie ook lijfelijk waarnemen en
gebruiken. Dit leidt tot meer ontspanning en het
beter realiseren van je doelen.

MELD JE AAN OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

ECOINTENTION.COM

