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ECOINTENTION
BRENG ENERGIE EN
FLOW TERUG IN
BEDRIJVEN EN
NATUURGEBIEDEN

Mind Moves Matter

Nu met
€ 100
korting

Mind Moves Matter

Mind Moves Matter

LEREN HOE JE ENERGIE
EN FLOW TERUGBRENGT
IN BEDRIJVEN EN
NATUURGEBIEDEN?
DAT KAN!

LEER DE GROND
BEGINSELEN ENERGETISCH
BEHEER

In deze 5-daagse ECOintention Intensive met
Hans Andeweg leer je vanuit innerlijke rust:
• energie waarnemen met je zintuigen en intuitie;
• energie interpreteren volgens de laatste
wetenschappelijke kennis in dit veld;
• energie verbeteren met je hart, je intentie en
energetische middelen.

Dat zorgt voor een gezonde leefomgeving, heeft
een positieve invloed op hoe wij met elkaar omgaan
en is goed voor het natuurlijk evenwicht.

Iedereen kan de energie en flow terugbrengen
in bedrijven en natuurgebieden.

De Grondbeginselen Energetisch Beheer leggen
hiervoor de basis. Je leert ze in deze vijfdaagse en je
kunt er direct mee aan de slag.

Veel oefeningen en praktische toepassingen
afgewisseld met theorie op een mooie plek in de
duinen bij Bergen aan Zee.

INTENSIVE LEERSTOF
• Tijd maken en vrije tijd hebben
• Dagelijks intuitieve ontwikkeling
• Het geheim van Heilige Geometrie
• De kracht van aandacht en intentie
• Grondbeginselen energetisch beheer
• Energetische organisatieontwikkeling
• Je woon/werkruimte energetisch healen
• Goede en slechte plekken onderscheiden
• Morfische velden, nulpuntenergie en Ch’i
• Op afstand waarnemen en energie sturen
• Aardstralen met de wichelroede opsporen
• Energetische waarden zoals Bovis pendelen
• Vrouwelijke vorm- en mannelijke daadkracht
• Uitstraling van planten en bomen waarnemen
• Kosmische instraling: maat voor management
• De samenhang tussen energie, informatie, tijd,
ruimte, liefde en bewustzijn.

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

ECOINTENTION
De Intensive en Follow-up zijn 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 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.
Mind Moves Matter
ECOintention verbindt moderne wetenschappelijke kennis met oude wijsheid en maakt deze
tot een praktisch toepasbare methode. De basis
gedachte is: Mind Moves Matter.

Mind

Moves
Matter

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. Je oefent 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,
je kunt werken met homeopathie, Reiki, muziek,
mandala’s, symbolen, kleuren, edelstenen 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 deze Intensive 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 Intensive, de Follow-up en de beroepsopleiding
tot ECOintention Practitioner zijn erkend door de
Nederlandse overheid, opgenomen in het CRKBO
(centraal register kort beroepsonderwijs)
en vrijgesteld van BTW.

Locatie en data
De Intensive en Follow-up zijn in Dopersduin bij
Bergen aan Zee (www.dbhschoorl.nl). Deze schilderachtige groepsaccomodatie ligt verscholen
onder de duinrand, vlakbij de zee. Elke middag
gaan we naar buiten en doen we energetische
waarnemingen in het bos, de duinen en op het
strand.
Basis van de opleiding zijn de boeken van Hans
Andeweg

5-daagse Intensive za 22-8 t/m wo 26-8-15
3-daagse Follow-up za 10-10 t/m ma 12-10-15

Samenvatting 1e jaar opleiding
Na de Intensive kun je de 3-daagse Follow-up volgen.
Intensive plus Follow-up zijn een samenvatting van
het eerste jaar van de beroepsopleiding tot
ECOintention Practioner. Hierna kun je in februari
2016 starten met het tweede jaar.
Follow-up leerstof
•D
 e energetische huisapotheek
•D
 agelijks intuitieve ontwikkeling
•D
 rinkwater energetisch vitaliseren
•E
 rvaar de energie van een graancirkel
•W
 andel door het labyrint van Chartres
• Contact met natuurwezens en engelen
•G
 enezend werken met muziek, kleuren
mandala’s, symbolen en Bachbloesems
•M
 aak contact met de non-lokale ruimte
•B
 edrijven en bossen grootschalig healen
•O
 rgon, dor en oranur: energie ‘helder zien’
•V
 ia een foto balanceren met een orgonstraler
•V
 oel de energie van je huis met de plattegrond
•A
 lles is energie en alles hangt met alles samen.
Hans Andeweg
De ECOintention Intensive en
Follow-up worden gegeven
door Ir. Hans Andeweg. Hij is
medeoprichter van Center for
ECOintention dat een beroepsopleiding tot ECOintention
Practitioner verzorgt en jaarlijks
meer dan 100 projecten in
binnen- en buitenland
vitaliseert.

Dagen
Cursusdagen van 9.00 tot 16.30 uur.
Groepsgrootte 12-18 deelnemers. Voorkennis niet
vereist. Er is geen avondprogramma. Overnachting
is facultatief. Je kunt overnachten op Dopersduin
en in de nabije omgeving.
Kosten
5-daagse Intensive
€ 699
3-daagse Follow-up
€ 399
Bespaar € 100. Boek nu beiden voor € 998
Het cursusgeld is incl. btw, cursusmateriaal, koffie,
thee en lunch. Excl. overnachting en de boeken
’In resonantie met de natuur’ en ’Scheppend leven’.

MELD JE AAN OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

ECOINTENTION.COM

