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BEROEPSOPLEIDING

ECOINTENTION
PRACTITIONER
LEER HOE BEDRIJVEN EN
NATUURGEBIEDEN ENERGETISCH FUNCTIONEREN

Mind Moves Matter
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LEER EEN UNIEK VAK!
BRENG GEZONDE ENERGIE
EN FLOW TERUG IN
BEDRIJVEN EN NATUURGEBIEDEN
Hoe je dat doet op kleine én grote schaal, lokaal
en internationaal, leer je in deze beroepslopleiding
tot ECOintention Practitioner. Ook leer je hoe
je managers en beheerders kunt coachen in het
energetisch beheren van hun organisatie.

ECOINTENTION IS UNIEK
Er bestaat geen andere methode die gezonde
energie en flow in de organisatie terugbrengt en
tegelijkertijd de opdrachtgever coacht. Door deze
integrale manier van werken verbeteren welzijn
en communicatie en wordt de output verhoogd.
Bewustwordings- en veranderprocessen gaan
sneller en zijn duurzamer.

COACHEN MET RESONEREND
LEIDERSCHAP
Als ECOintention Practitioner leer je de opdracht
gever hoe zijn organisatie energetisch functioneert,
hoe hij de energie beheert en met zijn intentie
richting geeft. Het oplossen van stagnatie in het
bedrijf en van oude patronen bij de opdrachtgever
zijn belangrijke onderdelen.

AAN DE SLAG ALS ECOINTENTION PRACTITIONER

Als ECOintention Practitioner leer je talrijke
vaardigheden waarmee je onmiddellijk aan de slag
kunt. Ook binnen je bestaande werk.
Een ECOintention Practitioner
• kent de kracht van aandacht en intentie;
•	kan innerlijk ontspannen, zichzelf energetisch
afschermen en gronden;
•	brengt de energie en flow terug in bedrijven,
natuurgebieden, projecten en evenementen;
• werkt met mensen, dieren, bomen en planten;
• kan affirmeren en het toeval laten meevallen;
• kan aura’s healen en readen;
•	kan contact maken met natuurwezens en
engelen;
•	kan elektrosmog waarnemen en ruimtes reinigen;
•	past de theorie van morfische velden,
nulpuntenergie en Huna toe;
•	kan coachen met het kernkwadrant,
de creatiespiraal en de Roos van Leary;
•	werkt als coach met bedrijfsopstellingen,
numerologie, gulden snede en tarot;
• kan op afstand waarnemen en energie sturen;
• kan goede en slechte plekken onderscheiden.

ENERGIE VERBETEREN
Een ECOintention Practitioner verbetert de
energie en flow van bedrijven en natuurgebieden
met middelen om blokkades op te lossen, stress te
harmoniseren en levensenergie te geven. Middelen die
we gebruiken zijn kleuren, kristallen, muziek, Bachbloesems, heilige geometrie, symbolen en mandala’s.

WAT IS ECOINTENTION?
ECOintention is een methode om gezonde energie
en flow in organisaties en natuurgebieden 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.
Zichtbare en meetbare effecten
Het effect van ECOintention is zichtbaar en meetbaar in vitalere, gezondere natuurgebieden, vaak met
meer biodiversiteit. Voor bedrijven levert het hogere
opbrengsten, meer vrije tijd, tevreden personeel en
beter financieel resultaat op. Bewustwordings- en
veranderprocessen gaan sneller en zijn duurzamer.
Iedereen kan het leren
Iedereen kan levensenergie waarnemen, interpre
teren en verbeteren. Voorkennis is niet vereist.
Voor het derde jaar zijn drie blokken intuitieve
ontwikkeling verplicht. Per jaar beslis je of je verder
gaat. Je mag één jaar pauze nemen. Anno 2015 zijn
er 100 ECOintention Practitioners. Meerdere werken zelfstandig of voor Center for ECOintention.
Rijkserkend
De beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner
is erkend door de Nederlandse overheid, opgenomen in het CRKBO (centraal register kort beroepsonderwijs) en vrijgesteld van BTW.

Mind Moves Matter
ECOintention verbindt moderne wetenschappelijke
kennis met oude wijsheid en maakt deze tot een
praktisch toepasbare methode. De basisgedachte is:
Mind Moves Matter.
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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.

1E JAAR - BASICS
Basiscursus energetisch beheer
Je leert de grondbeginselen energetisch beheer. Dit
begint met het waarnemen van jouw plaats in het
geheel. Vervolgens leer je de levensenergie in je
omgeving te interpreteren en te verbeteren.
11 cursusdagen.

2E JAAR - ADVANCED I
Je eigen huis, tuin, bedrijf balanceren
Je leert de energetische samenhangen nog beter kennen. Met die kennis ga je je energetische
huisapotheek samenstellen, die je vervolgens in je
eigen project gebruikt. 11 cursusdagen,
1 project balanceren.

3E JAAR - ADVANCED II
Projecten van anderen balanceren
Je leert iemand te coachen volgens de principes van
resonerend leiderschap en balanceert zijn project;
een bedrijf of een natuurgebied. Je balanceert twee
projecten. Eén project alleen en een ander met
een studiegenoot. 12 cursusdagen, 2 projecten en
projectbezoeken.

4E JAAR - PRACTITIONER
Complexe organisaties balanceren
Je leert nog beter coachen en ook evenementen
balanceren, bijv. een festival of een symposium.
Je organiseert en geeft oefendagen waarin je
datgene wat je geleerd hebt toetst en aan anderen
doorgeeft. 14 cursusdagen, 2 projecten, samenwerken met een studiegenoot, projectbezoeken,
2 oefendagen begeleiden.

Basis van de opleiding vormen de boeken van
Hans Andeweg
Organisatie
Bij Center voor ECOintention kun je verschillende
cursussen volgen over het waarnemen, interpreteren en verbeteren van de energie in organisaties
en natuurgebieden. Samen vormen ze de opleiding
tot ECOintention Practitioner. Bij alle cursussen
staat persoonlijke ontwikkeling centraal.
Docenten
Ir. Hans Andeweg is verantwoordelijk voor de
cursussen en Rijk Bols voor de projectbegeleiding.
Het vitaliseren van bedrijven en natuurgebieden
is al meer dan 25 jaar hun dagelijks werk. Zij zijn
de oprichters en dagelijkse leiding van Center for
ECOintention. Er is een team van ECOintention
Practitioners dat hen helpt bij het verzorgen van
de cursussen en het begeleiden van de cursisten.

OEFENDAGEN
Jaarlijks zijn er oefendagen waarop je jouw energetische vaardigheden traint in kleine groepjes. Tijdens
de opleiding volg je één oefendag per jaar.
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