
Mind Moves Matter

ECOINTENTION
De cursus energiebeheer is gebaseerd op 
ECOintention, een methode om energie en fl ow 
terug te brengen in bedrijven en natuurgebieden. 
Door de energie met je intentie richting te geven 
verbeteren welzijn, vitaliteit en produktie.

Mind Moves Matter
ECOintention verbindt oude wijsheid met moderne 
wetenschap tot een praktische methode. 
Het basisprincipe is: Mind Moves Matter.

Center for ECOintention
Bel: +31-641840555
Mail: info@ecointention.com

https://ecointention.com
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LEER WERKEN
MET LEVENSENERGIE
VOOR VITALE MENSEN, 
PLANTEN EN DIEREN

Cursus Energiebeheer



WIL JE EEN OMGEVING DIE 
JOU ENERGIE GEEFT? 
WIL JE LEREN HOE JE DAT 
KAN BEREIKEN? BIJDRAGEN 
AAN EEN GEZONDE 
AARDE? DAT KAN!
Cursus energiebeheer
In deze ECOintention basiscursus leer je hoe je lev-
ensenergie kan waarnemen en verbeteren. 
En hoe je dit kan  toepassen op jezelf, je huis, tuin 
of werk. Heel praktisch!

Voor wie?
Deze cursus is voor iedereen die meer kwaliteit in 
leven en werk zoekt en daarbij zijn/haar intuïtie wil 
ontwikkelen. Er is geen voorkennis of ervaring nodig. 
Iedereen kan energiebeheer onder de knie krijgen.

Wat kun je verwachten?
• 9 lesdagen in 2022
• Ervaren docenten
• Learning by doing
• Gedegen theoretische onderbouwing

Energiebeheer is een vak dat je kan leren
Als je de cursus hebt afgerond kan je:
• Levensenergie waarnemen, bijvoorbeeld van 
 huizen, bomen, planten en dieren.
• Bepalen wat er moet gebeuren om deze energie 

te verbeteren,
• Met verschillende hulpmiddelen de energie weer 

op peil brengen,
• Doorstromen naar het 2e jaar van de beroeps-

opleiding tot ECOintention Practitioner.

HET BEGINT BIJ JOU!
Daarom leer je:
• Jezelf goed te gronden
• Je gevoeligheid kennen
• Jezelf af te schermen
• Je eigen energie in balans te brengen

Learning by doing
In deze basiscursus leer je een aantal principes 
die overal toepasbaar zijn. Om deze goed in de 
vingers te krijgen, oefenen we met planten en 
bomen. We gaan daarom vaak naar buiten.

Levensenergie
Alles bestaat uit levensenergie. Deze energie 
is overal. Je hebt levensenergie nodig voor je 
gezondheid. En om te kunnen bereiken wat je je 
voorneemt. De juiste energie, de juiste flow, de 
juiste veranderingen. 

IEDEREEN KAN HET!
Uitstraling waarnemen
Alles heeft  een uitstraling. Dat is een maat voor 
vitaliteit. De uitstraling in een huis is van invloed 
op de sfeer en de gezondheid van de bewoners. 
Iedereen kan uitstraling waarnemen. Dit vereist 
geen bijzondere begaafdheid. 

Theoretische onderbouwing
De cursus is gebaseerd op de boeken ‘Scheppend 
Leven‘ en ‘In Resonantie met de Natuur‘ van Hans 
Andeweg. Er is zodoende een degelijke theo-
retische onderbouwing.



DAAROM IS ENERGIEBEHEER 
ZO BELANGRIJK!
Blokkades en energetische stress door zenders zorgen 
er tegenwoordig voor dat veel plekken – zoals je 
huis, bedrijfsgebouwen en het land – ongemerkt 
energie nemen in plaats van te geven. Met goed 
energiebeheer kan je dat veranderen.

Expertisecentrum
Center for ECOintention werkt internationaal en is al 
meer dan 25 jaar het expertisecentrum voor energie-
beheer. Deskundig en praktisch. Integer en open 
minded. Gericht op vitaliteit en heelheid.

OPLEIDING ECOINTENTION 
PRACTITIONER
Je kunt de cursus energiebeheer als losstaande 
cursus volgen of als 1e jaar van de 4-jarige
beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner.

Afgestudeerde Practitioners voeren het vak veelal 
uit als zzp’er of combineren het met hun baan. Er is 
een ECOintention Netwerk en er worden regelmatig 
Practitioner Bijscholingsaktiviteiten georganiseerd. 

Beroepsonderwijs en Master of Science
De ECOintention opleiding is door de overheid opg-
enomen in het Centraal Register Kort Beroeps-
onderwijs (CRKBO). De opleiding is erkend als Master 
of Science studie door de Ubiquity University in de 
Verenigde Staten.

BASISCURSUSSEN 2022
Dinsdag groep: 
•  Locatie: Landgoed Zonheuvel bij Doorn
 https://landgoedzonheuvel.nl
• Cursusdata: 26.04, 17.05, 07.06, 28.06, 30.08, 

13.09, 04.10, 08.11 & 29.11.22
•  Tijd: 8.30-16.00 uur

Woensdag groep:
•  Locatie: Hippodroom bij Oisterwijk
 https://hippodroom.com
•  Cursusdata: 20.04, 18.05, 08.06, 06.07, 31.08, 

07.09, 05.10, 16.11 & 30.11.22
• Tijd: 8.30-16.00 uur

Gemiste cursusdagen mogen op een andere locatie 
worden ingehaald. Cursusdagen die uitvallen door 
corona maatregelen worden vervangen door een 
volwaardig online alternatief.

Cursusgeld
€999 tot 01.03.22, €1099 tot 01.04.22, €1199 vanaf 
01.04.22. Dit is inclusief cursusmateriaal, koffie en 
thee. Exclusief de boeken van Hans Andeweg. Lunch 
kan apart worden geboekt. Als je de opleiding volgt 
doe je ook een ECOintention oefendag in 2022 à €99,-

Docenten
Ir. Hans Andeweg Medeoprichter van 
het Center for ECOintention. Hij werkt 
al meer dan 25 jaar met energiebeheer 
in bedrijven, organisaties en natuur-
gebieden.

Drs. Marion de Vries ECOintention 
Practitioner, coach en oprichtster van 
sTAOp.nu. Leerde via Healing Tao hoe 
eeuwenoude principes lichaam en geest 
in balans brengen.

Ing. Natascha van den Ban MLA 
ECOintention Practitioner en zelfstandig 
tuin- en landschapsarchitect. Door Heal-
ing Touch leerde zij hoe levens-energie 
het zelfgenezend vermogen 
van mens en natuur kan bevorderen.

SCHRIJF JE IN! ECOINTENTION.COM

https://www.ecointention.com/
https://landgoedzonheuvel.nl
https://hippodroom.com

