
Mind Moves Matter

ECOINTENTION
Verbeter de energie
Van jezelf, planten,
dieren en de natuur

CURSUS MET HANS ANDEWEG ECOINTENTION
de cursus is gebaseerd op eCOintention, een 
methode om energie en flow terug te brengen in 
bedrijven en natuurgebieden. door de energie met 
je intentie richting te geven verbeteren welzijn, 
vitaliteit en opbrengst.

eCOintention verbindt oude wijsheid met moderne 
wetenschap tot een praktische methode. 
Het basisprincipe is: Mind Moves Matter.
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Uitstraling en levensenergie
alles is energie en heeft  zodoende een uitstraling. 
de bodemuitstraling is een maat voor gezondheid 
en vitaliteit. de uitstraling in een huis en bedrijf zijn 
van invloed op de sfeer en de gezondheid van de 
bewoners. 

Levensenergie verbeteren
de mogelijkheden om jezelf en je omgeving goed 
in zijn energie te zetten zijn talrijk. je kunt iets op-
laden met positieve aandacht, homeopathie, reiki, 
muziek, kleuren, edelstenen, preparaten, mandala’s, 
heilige geometrie enz. je leert de theoretische 
achtergrond en praktische toepassing. daarna kun 
je er zelf mee aan de slag.

Iedereen kan het
iedereen kan uitstraling en levensenergie waarne-
men. dit vereist geen bijzondere begaafdheid. in de 
cursus oefen je dit met je handen, een wichelroede 
en een pendel. 

Overal toepasbaar
in de cursus leer je een aantal principes die overal 
toepasbaar zijn. Om deze snel in de vingers te krij-
gen, werken we met planten en bomen. We gaan 
daarom vaak  naar buiten.

Alles begint bij jou
jouw energie is van grote invloed op de gezond-
heid  van je gewas en dieren.  daarom leer je in de 
eCOintention compactcursus jezelf goed gronden, 
je gevoeligheid kennen en beschermen, en je ener-
gie weer in balans brengen. zo ga je van min-min 
naar win-win.

Verbeter de energie
Van jezelf, planten,
dieren en de natuur
Hoe je dat doet, op kleine en grote schaal, leer je 
in deze eCOintention compactcursus. de cursus 
wordt gegeven door Hans andeweg en natascha 
van den ban. in negen dagen leer je de energie 
van jezelf, je gewas, dieren, bomen en bodems 
waarnemen, interpreteren en verbeteren. Veel 
oefeningen en praktische toepassingen, afgewis-
seld met theorie. 

Onderwerpen zijn:
• jezelf goed gronden,
• intuitieve ontwikkeling,
• de kracht van aandacht en intentie,
• grondbeginselen energetisch beheer,
• je gevoeligheid kennen en beschermen,
• je woon/werkruimte energetisch healen,
• goede en slechte plekken onderscheiden,
• Op afstand waarnemen en energie sturen,
• bd-preparaten: minder roeren, meer effect,
• Homeopathische middelen en bachbloesems
 voor planten en dieren maken.
• Samenwerken met natuurwezens,
• Stamuitstraling: maat voor gezonde bomen.
• leylijnen met de wichelroede opsporen,
• energetische waarden zoals bovis pendelen,
• een levende bodem heeft veel levensenergie,
• de energie van planten en dieren verbeteren,
• Kosmische intstraling waarnemen en verbeteren,
• bedrijven en de natuur healen met muziek, kleuren,  
 mandala’s, symbolen en heilige geometrie.



Waar?
de cursus wordt gegeven op de MbO Warmonder-
hof, opleidingsinstituut voor biologische en biolo-
gisch-dynamische landbouw bij dronten.
‘s Middags gaan we altijd naar buiten voor energe-
tische waarnemingen op het gemengde bedrijf en 
in het nabije bos. www.aereswarmonderhof.nl

Wanneer?
de cursus is van mrt t/m dec 2019. er zijn negen 
cursusdagen van 9.00-16.30 uur op dinsdag: 16.04, 
21.05, 11.06, 09.07, 27.08, 10.09, 08.10, 12.11 en 03.12.19.

Cursusgeld
€1.395,- incl. cursusmateriaal, koffie/thee en lunch. 
exclusief de boeken van Hans andeweg. 
Center for eCOintention verzorgt de inhoud van de 
cursus. de Warmonderhof doet de organisatie. 

Deelname
Voorkennis is niet vereist. de cursus is speciaal 
ontwikkeld voor landbouw en natuurbeheer. 
Hij is los te volgen of als 1e jaar van de beroepsop-
leiding tot eCOintention practitioner. in dat geval 
volg je ook een eCOintention oefendag à €98. 
Het aantal deelnemers is 12 tot 18.

Erkend door de overheid
de eCOintention compactcursus en de beroeps-
opleiding tot eCOintention practitioner zijn erkend 
door de nederlandse overheid, opge-
nomen in het CrKbO (centraal register 
kort beroepsonderwijs) en vrijgesteld 
van btW.

Docenten
de eCOintention compactcursus wordt gegeven 
door Hans andeweg en natascha van den ban.

Hans Andeweg
ir. Hans andeweg is oprichter van 
Center for eCOintention. 
Het werken met levensenergie in 
bedrijven en natuurgebieden is al 
25 jaar zijn dagelijkse werk. 
daarvoor was hij coördinator van 
de landbouwafdeling van het lou-
is bolk instituut. Met deze cursus 
keert hij terug naar zijn roots.

Natascha van den Ban
ing. natascha van den ban Mla 
is eCOintention practitioner en 
zelfstandig tuin- en landschapsar-
chitect. door Healing touch leerde 
zij hoe levensenergie het zelfge-
nezend vermogen van de mens en 
de natuur kan bevorderen.

Resultaten Compactcursus
als cursist maak je kennis met heel veel moge-
lijkheden over de diepere werking van energie. 
je leert alles uit de theorie ook lijfelijk waarne-
men en gebruiken. dit leidt tot meer ontspan-
ning en het beter realiseren van je doelen.

Basis van de 
cursus vormen 
de boeken van 
Hans Andeweg
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