Welke energie kun je waarnemen bij
het uitbrengen van kiezel- en koemestpreparaat? ECOintention cursisten organiseerden een workshop. Het
experiment vraagt om een vervolg.
Tekst en foto’s_Hans Andeweg, oprichter Center for
ECOintention
Alles wat leeft heeft een uitstraling. Dat geldt
ook voor de bodem. Door te oefenen kun je leren
om die bodemuitstraling waar te nemen, waarbij
je je handpalm boven de bodem beweegt. Ook
kosmische energie kun je waarnemen door je
handpalm naar de hemel te draaien. In een vitaal en gezond bedrijf is de bovenlaag van de
bodemuitstraling te voelen op minstens twee
meter en raakt de kosmische instraling de grond.
Als boer werk je dan dus in een gebied waar zowel vanuit de bodem als vanuit de kosmos energie instroomt. Bij bedrijven die ‘slecht in hun vel
zitten’ kan het voorkomen dat de bodemuitstraling en de kosmische instraling elkaar niet raken.
Zo’n plek voelt doods aan.
Met zijn aandacht en intentie kan de boer de
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waargenomen dat zij de bodemuitstraling en de

richting geven. De preparaten zijn daarbij een
belangrijk hulpmiddel; duidelijk kan worden
kosmische instraling vergroten. Vanuit het Center for ECOintention (voorheen ECOtherapie) dat
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