Ervaar de energie van hunebedden, grafheuvels, celtic fields en oeroude Eikenstrubben
op de ECOintention Oefendag
in Geopark de Hondsrug bij Assen
op zondag 6 oktober 2019
Het Hondsrug UNESCO Global Geopark in Drenthe is
een geologisch en cultuurhistorisch uniek gebied. Het
nodigt je uit voor een reis naar een ver verleden. Je
vindt er bijna alle Nederlandse hunebedden, talrijke
grafheuvels, celtic fields en Middeleeuwse karresporen.
Het is onderdeel van een netwerk met 120 geoparken,
verspreid over de wereld. Geopark de Hondsrug is
20x70 km groot en werd in 2017 als 3e-jaars
ECOintention project gebalanceerd. In 2019 is het
opgenomen in het project Help2Heal Europe.

Workshops
Op deze laatste ECOintention oefendag van 2019 is iedereen met een warme belangstelling voor energetische
waarnemingen welkom. Enige ervaring met meditatie en/of mindfulness technieken wordt verwacht. Je volgt twee
workshops in een groepje van maximaal zes cursisten. De workshops zijn bij hunebedden en grafheuvels. De dag
begint met een lezing door Hans Andeweg over de energie van hunebedden in relatie tot de megalitische cultuur die
duizenden jaren geleden op Aarde bestond. In alle workshops word je begeleid door een ECOintention Practitioner.
Geef je voorkeur op voor drie van de onderstaande workshops:
1.

2.

3.

4.

5.

Hunebed Kampsheide. Ontdek de energetische geheimen van dit prachtige hunebed. Maak contact met de
wachters van de boven- en onderwereld, vraag hun toestemming, leer van welke kant je het hunebed moet
benaderen, voel de ‘verdedigingsmuren’, volg energiebanen en vind de toegangspoort.
Hunebed Kniphorstbosch. De meeste hunebedden zitten vol zand, maar hier kun je in! Ontdek de energetische
geheimen, ontmoet de poortwachter en voel je veilig tussen de kolossale, gladde stenen. Ervaar het helende
effect van klanken op het hunebed en de omgeving. Bezoek grafheuvels en vind middeleeuwse karresporen.
Hunebed en grafheuvel Strubbenbos. Dit hunebed is klein maar fijn! Ga door de magische poort en ontmoet
elkaar in de binnenruimte. Voel hoe alles straalt als een groep mannen en vrouwen deze heilige ruimte betreden.
Wat gebeurt er als iemand vertrekt? Ervaar daarna de energie van een grafheuvel en oeroude Eikenstrubben.
Maak een pelgrimage naar een grafheuvel bij Balloo. Neem een persoonlijk vraagstuk en wandel door magische
poorten naar een duizenden jaren oude grafheuvel. Ontmoet de Poortwachter en krijg een antwoord van dit
liefdevolle wezen. Loop op de terugweg langs een pingo ruine, oeroude Jeneverbessen en celtic fields.
Hunebed Loon. Bezoek één van de meest intacte hunebedden van Nederland. Vind de energiebanen, vraag
toestemming, ga door de magische poort en ervaar de bijzondere kracht van het zuiden. Reis dan energetisch
5000 jaar terug in de tijd en beleef de oerenergie van dit hunebed en het landschap waarin de bouwers leefden.

Waar?
De oefendag is op zondag 06.10.19 van 9.30-17.00 uur. Vanaf 9.00 uur ben je welkom bij Restaurant de Drentsche
Aa, Ruiterweg 2, 9469 PN Schipborg, 050-4091672. Koffie en thee staan klaar. Zie https://www.de-drentsche-aa.nl/.
Mobiel Hans Andeweg: 0049-17672731204.

Hoeveel?
De oefendag kost € 98,- incl. koffie/thee en lunch. Je mag annuleren tot een week vantevoren, daarna ben je het
bedrag verschuldigd. Ter plekke contant betalen. Anders €10,- extra voor administratiekosten. Er is plaats voor 30
deelnemers. Je aanmelding is definitief als je de bevestiging hebt ontvangen. Deze wordt uiterlijk maandag 30.09.19
verstuurd.
Je krijgt voorrang als je hebt gereserveerd.
Het is noodzakelijk om je reservering te bevestigen
door je via onderstaande link aan te melden
en je workshops op te geven.
Voor opgave
Ga naar https://www.ecointention.com/inschrijfformulieren
Kolossale stenen, vanboven rond, aan de
onderkant glad en plat.
Hoe deden ze dat 5000 jaar geleden?

