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Van de Redactie
Ik wil al een tijdje graag een nieuwsbrief van en voor de
Aquarius Alliance. Ik wil namelijk uit kunnen leggen wat
de bedoeling is van nieuwetijdslandbouw aan een vriendin,
de buurman of mijn schoonmoeder, dus in simpele no-nonsens taal. En ik wil eigenlijk dat iederéén die bewust met
landbouw bezig is, dat kan. Zolang je alleen voelt dat iets
klopt, twinkelen misschien wel de lichtjes in je ogen, maar
daar heb je weinig aan in de boze buitenwereld. Die smult
liever van artikelen over knorrige aardmannetjes, dan dat
ze luistert naar een woordenzoektocht als je iets probeert te
zeggen over de noodzaak van een ander soort land- en tuinbouw. Dat is jammer. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk gezonde voeding is bij een kwakkelend kind. Op onze
bloemenkwekerij werken we aan een beter bodem(leven),
met compost, lavameel, ecotherapie etc. De planten groeien
beter. Maar om meer te weten te komen en te motiveren
waar we mee bezig zijn, is het nodig om met gelijkgestemde
mensen ervaringen en informatie uit te wisselen.
Ik denk dat een nieuwsbrief daarin een rol kan spelen. En
daaraan wil ik als partner in de Aquarius Alliance mijn
steentje bijdragen.
Wat jullie van de nieuwsbrief kunnen verwachten? Om te
beginnen één keer per 2 á 3 maanden visies van geestverwanten, activiteiten binnen de Aquarius Alliance, verwijzingen naar boeken, sites en/of artikelen. In simpele taal.
Dat wordt een flinke uitdaging. Volgens Leidenaars en de
programmamakers van Boer zoekt Vrouw ben ik getrouwd
met een boer, maar verstand van koeien heb ik niet. Net zo
min als van paradigma’s of fractals. Bovendien heb ik als
journalist nooit na hoeven te denken over de lettergrootte
of de hoeveelheid tekst die op een bladzijde past. Toch heb
ik er alle vertrouwen in dat het zal lukken een inspirerende
nieuwsbrief te maken, die steeds beter gaat worden. Zeker
als jullie aangeven wat je wilt. Bel of mail me dus of kom op
de koffie als je aanvullingen, opmerkingen of ideeën hebt.

Van het Bestuur
De Stichting Aquarius Alliance bestaat nu een jaar en we
zijn er trots op dat in dat jaar de netwerkorganisatie tot ontwikkeling is gekomen, dat het leertraject Zuid zo goed loopt,
dat er een prachtige folder ligt en nu ook nog de nieuwsbrief
het licht ziet! Met complimenten aan de hoofdredacteur
Annette. Het is een feest! Echt zomerfeest, warm en licht en
stralend van levensenergie, als alles wat je gezaaid hebt tot
wasdom komt en vruchten gaat dragen!
De website wordt vernieuwd en zal eind van de zomer ook
in het Engels toegankelijk zijn.
Riny Brugmans en Toon Jansen zijn de Aquarius Alliance
ecotherapeutisch aan ‘t balanceren. We worden steeds beter gegrond en zitten in de positieve energie.
Wat hebben we in ‘t vooruitzicht?
Er staan in 2006 een paar Aquarius Alliance-reeks boekjes
op de rol: één over de effecten van gevitaliseerd water, één
over bewuste land- en tuinbouw, één over de onbekende
goede eigenschappen van rauwe melk.
In het najaar zullen ook in Noord en Oost Aquarius Alliance leer- en ontwikkeltrajecten van start gaan. De kernwerkgroep is namens het bestuur in gesprek met andere
netwerken van pioniers die vanuit leiderschap en nieuwe
wetenschap een vernieuwende beweging in gang zetten:
Permacultuur, the Edge, Soefi, Centre for Human Emergence, Nature & More.
We wensen u veel leesplezier en we hopen natuurlijk dat u
na lezing vriend van de Aquarius Alliance zult worden om
dit goede werk te steunen en dan vanzelf ook meer nieuws
te ontvangen.
We wensen u ook een goede, bewuste en sprankelende zomer!
Thijs Scholten

Annette van den Berg

De Aquarius Alliance is een nieuwetijds netwerkorganisatie voor bewuste & geaarde landbouw; waar bodem, water, planten, dieren, mensen & levensmiddelen
energetisch in balans zijn; op basis van nieuwe wetenschap, door en voor mensen die hun eigen energiebalans en gezond zijn serieus nemen.

Global Scaling
Door Annette van den Berg
Als Jaap van Bruchem begint over fractals, het binomium van Newton,
oscillaties of het getal , gaat het mij al snel duizelen. Ik zou Jaap graag
willen begrijpen, maar het lukt me (nog) niet. Gelukkig weet ik zeker dat
ik niet dementeer en dat ik ook geen dom blondje ben. Ooit haalde ik
bij mijn havo-examen zelfs negens voor wis- en natuurkunde. Helaas
ben ik niet de enige die er weinig van begrijpt, als Jaap probeert aan
te tonen dat landbouwsystemen en sociale systemen wiskundig te onderbouwen zijn met de Global Scaling-theorie. En aan Jaap zijn geduld
ligt het ook niet. Hij blijft eindeloos uitleggen, zo overtuigd is hij van de
noodzaak van die wiskundige onderbouwing, om complexe systemen te
leren doorgronden.
In de nieuwsbrieven willen we daarom samen een poging wagen om de
Global Scaling stapje voor stapje duidelijk te maken. Het begrip Global
Scaling kun je waarschijnlijk het beste vertalen als Universele Schaalonafhankelijke Ordening. Dr. Hartmut Müller, een (voormalig) Oost-Duitser
die in Rusland studeerde en werkte, is grondlegger van deze theorie van
het ‘alles’. Alles in het universum lijkt geordend volgens specifieke maten
en verhoudingen . Of het nu om een heel kleine, elementaire deeltjes of
juist heel grote systemen gaat. De structuren binnen een cel komen dus
overeen met die van een melkwegstelsel. Alleen de schaal verschilt.
Het is misschien wel een te groot wonder om in één keer te kunnen bevatten. Iets makkelijker, maar ongelooflijk, vind ik het getal , phi, 1,618.
(Niet te verwarren met π, pi, 3,14 voor de omtrek van cirkels) Phi krijg
je op de volgende manier: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21,
13+21=34, 21+34=55 enzovoort. Deel je 34 door 21, of 55 door 34 dan kom
je op . Ook als je begint met twee willekeurige getallen en er steeds de
uitkomst van de vorige optelling bij optelt, gebeurt hetzelfde. Ook dan
zal de breuk na een poosje zijn . Heel raadselachtig zo’n verhouding. En
nou juist die verhouding komt overal om ons heen voor. Als je er op let,
zijn er zo onvoorstelbaar veel voorbeelden. De verhouding tussen je eigen vingerkootjes of tussen je boven- en onderbeen. De verhouding van
de diameters van de spiralen van een slakkenhuis of van de zaaddozen
van zonnebloemen en dennenappels, de gulden snede!
We lopen meestal voorbij aan al die fascinerende wiskundige verhoudingen, terwijl we ze iedere dag kunnen zien. Logisch, dat we niet direct
begrijpen, dat er verschijnselen in de natuur zijn, die we niet zien, maar
die nog fascinerender wiskundige verhoudingen kunnen hebben.

Agenda
29&30 juli
frambozenweekend bij A-A-partner Raspberry-Maxx in
Meijel (L) www.raspberry-maxx.nl/index2.html
9 september, 10- 15h.00
Aquarius Alliance leer & ontwikkel-traject Zuid in
Ravesteijn(NBr)
Aanmelden bij Toon Jansen, A.Jansenww@home.nl
14/15/16 september
Eerste module van de jaar-opleiding bioresonantie
A-A-partner José Hoogeveen, Oude Wetering (Z-H)
www.nieuwetijdsegeneeswijzen.nl
30 september, 10-15h.00
Aquarius Alliance leer& ontwikkel-traject Noord in Friesland
Aanmelden bij info@aquarius-alliance.com
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“Aquarius-boeren zijn met iets heel wezenlijks bezig”
Door Annette van den Berg en Jelleke de Nooy

Verschillende lagen

“Boeren zijn de essentiële verbinding tussen een samenleving en de natuur, de aarde”, zegt Jelleke de Nooy. Ze realiseerde zich dat voor het eerst tijdens haar opleiding landschapsarchitectuur en zag het later bevestigd in de praktijk
toen ze in ontwikkelingslanden werkte. “In traditionele
landbouwsystemen bestaat een terugkoppelingsmechanisme. Dus als een landbouwer wat doet, zie je de effecten van
zijn werk direct terug, aan de bodem, de dieren, het water,
het landschap en uiteindelijk ook aan de gezondheid van de
mensen. Je kunt zien hoe iets uitwerkt.”
Overal op de wereld zie je wat er gebeurt zodra het terugkoppelingsmechanisme ontbreekt. Als boeren niet meer
verantwoordelijk zijn om in de eigen regio voedsel voor de
eigen bevolking te produceren. Als te weinig rekening wordt
gehouden met de natuurlijke omstandigheden in een gebied. Of dat nu gaat om de teelt van maïs in een droogtegevoelige streek van Portugal voor de export als veevoer. Of
om overbeweiding in de Sahel om vlees te kunnen verkopen. Het duurzame agro-ecosysteem, dat door jarenlange
ervaring is opgebouwd, wordt verstoord met alle gevolgen
van dien. Droogte, overbeweiding, erosie en armoede in ontwikkelingslanden. Dierziekten en milieuproblemen in de
Westerse samenleving.

“De energetische of bewuste benadering in de land- en tuinbouw roept nogal eens vraagtekens op”, zegt Jelleke. “Het
blijkt lastig te zijn om aan anderen over te brengen wat je
doet en wat je wilt, als je praat over nieuwetijdslandbouw.”
In onderstaande figuur zijn de vier over elkaar heen vallende cirkels te zien, de vier lagen, die al of niet bewust, een
rol spelen op een land- of tuinbouwbedrijf.

Pionierende boeren
“In Nederland zijn er boeren die als echte pioniers hun
verantwoordelijkheid durven te nemen”, vindt Jelleke. “Ze
werken aan een bewuste, duurzame, maatschappelijk
verantwoorde veehouderij.” Begin jaren ’90 gingen boeren
vanuit de milieucoöperaties Vel en Vanla aan de slag met
landschaps- en waterbeheer om de relatie van hun boerenbedrijf met de natuur en de omgeving te herstellen. Vanuit
dit initiatief ontstond de vereniging PMOV en gingen boeren
het bodem-plant-dier-systeem toepassen, dat Jaap van Bruchem ontwikkelde. Door structuurrijker te voeren, blijven
de koeien gezonder, de mest bevat minder ammoniak en
gaat lekkerder ruiken en er zijn aanwijzingen dat de melk
gezonder is.
Een aantal pionierende boeren ontdekte dat het bij het herstellen van de relatie met de natuur en de omgeving niet
alleen gaat om extra erfbeplanting, ander voer en minder
kunstmest. Ze kwamen in aanraking met allerlei nieuwe,
zogenaamd energetische methoden, die wel werken, maar
nauwelijks te verklaren zijn, zoals ecotherapie, gevitaliseerd
water, het gebruik van para-tb kastjes.
Daarin staan deze boeren niet alleen. Energetische landbouw blijkt overal in de wereld op te komen, met een grote
variatie aan technieken. Henk Kieft maakte in 2005 een verkenning om een beeld te krijgen van wat er wereldwijd zoal
speelt. Hij concludeerde dat er verschillende plekken zijn
waar onderzoek aantoont dat het geclaimde effect relevant
lijkt. In de volgende nieuwsbrief komt een interview met
Henk.

Hoe we aankijken tegen het landbouwbedrijfssysteem en het
produceren van levensmiddelen
Subtiel-energetische aspecten
Natuurkundige/
elektromagnetische
aspecten
Chemische aspecten
Biologische aspecten

Van binnen naar buiten:
1e laag (binnenste cirkel): Chemie, de kringloop van mineralen, eiwitten, vetten, genen e.d. en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In de gevestigde
gangbare landbouw wordt de meeste aandacht aan deze
laag besteed.
2e laag: Biologie. Hier gaat het om biologische kringlopen.
Die zijn in de biologische landbouw een belangrijk aandachtspunt. Dat geldt ook voor de PMOV-boeren, die met
ruwvoer en minder kunstmest denken vanuit het bodemplant-dier-systeem. En ook voor tuinders, die compost gebruiken en/of roofmijten inzetten.
3e laag: Kosmische en elektromagnetische krachten. Voorbeelden zijn: het kastje tegen para-tb, de kosmosagenda,
een magnetiseur, het pendelen van aardstralen.
4e laag (buitenste cirkel): Subtiele energieën. Het bewust
beïnvloeden van processen met gedachten en/of liefde, zoals dat gebeurt met affirmeren, Reiki, ‘Yoga voor koeien’ of
de manier waarop Anastasia in de boeken van Vladimir Megre met de natuur leeft.
Als alle vier lagen in balans zijn kun je spreken van een
coherent systeem.
Veel mensen hebben moeite met het erkennen van kosmische, elektromagnetische of subtiele energieën. Toch zijn er
ook voor de werking van deze energieën wetenschappelijke
bewijzen. Die worden onder andere beschreven in de boeken van Lynn McTaggart en Ervin Laszlo. “Als het echt zo is
dat informatie overgedragen wordt via licht, energie, fotonen of liefde, wordt het logisch om te onderbouwen wat er
bij de lagen 3 en 4 gebeurt”, zegt Jelleke. “Het kost moeite
om nieuwe inzichten te accepteren. Dat is met alle echte
grote veranderingen op deze wereld gebeurt. Je moet het
vergelijken met de ontdekking dat de aarde rond was en
niet plat.”
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Aquarius Alliance
Jelleke wil de boeren en tuinders die met energetische prin
cipes werken met elkaar verbinden en in het licht zetten
zodat het geheel sterker en ondersteund wordt. “Ze zijn met
iets heel wezenlijks bezig. De vernieuwing van de landbouw
moet een kans krijgen”, vindt ze, “en om de boeren daarbij te ondersteunen, is de Aquarius Alliance opgericht.” Als
Kore, vernoemd naar de Griekse godin van de lente, heeft
ze de coördinerende taken op zich genomen. De Aquarius
Alliance is een netwerkorganisatie van boeren, tuinders,
onderzoekers en adviseurs die bezig zijn met bewuste landen tuinbouw, gewoon in de praktijk. Op basis van eigen
verantwoordelijkheid willen mensen samenwerken en hun
kennis met elkaar delen.
“Aandacht geven aan alle vier lagen die een rol spelen bij
de productie op het landbouwbedrijf is nog niet het hele
verhaal waar de Aquarius Alliance aan wil werken”, zegt
Jelleke, “want de productie op het boerenbedrijf kan niet
losgezien worden van de samenleving. De verbinding met
consumenten en de omgeving zou vernieuwd moeten worden. We streven er naar dat boerenbedrijven kunnen uitgroeien tot een soort landgoederen, waarin aandacht is
voor gezond zijn, nieuwetijdsgeneeswijzen, onderwijs, ontspanning, dichter bij jezelf komen te midden van de landen tuinbouw.”

Verbreding
Bij verbreding van de landbouw hoort dus ook rechtstreekse afzet aan consumenten. Jelleke: “Het heeft nu nog niet
de meeste prioriteit van de Aquarius Alliance. Er zijn al
verschillende organisaties die zich richten op het betrekken van consumenten bij de boer. Denk bijvoorbeeld aan
Adopteer een koe, boer-consument-verbanden en (biologische) streekproductenorganisaties. Het zou goed zijn om
nog een stap verder te gaan, zodat burgers en ondernemers
investeren in de land- en tuinbouw ten bate van hun eigen
gezond zijn.”
De ontwikkelingen van de nieuwetijdsgeneeskunde passen
bij de visie van de Aquarius Alliance. Er is een steeds beter
onderbouwd aanbod van methoden, therapieën en cursussen om preventief aan gezond zijn en persoonlijke ontwikkeling te werken. “Veel boeren weten, dat je bedrijf alleen

Jelleke de Nooy- Van Tol
is Kore van de Aquarius
Alliance, de netwerkorganisatie voor nieuwetijdslandbouw.

maar in balans kan zijn als je zelf goed in balans bent. Het
is goed om de ontwikkelingen te volgen en in te zetten in
wat wij doen”, vindt Jelleke, “Bij de regionale leer- & ontwikkeltrajecten, die de Aquarius Alliance organiseert, is ruimte
voor ontmoeting van boeren, tuinders, burgers en therapeuten met nieuwe geneeswijzen, om van elkaar te leren.”
Op dit moment is het een belangrijke taak voor de Aquarius
Alliance om de zaken die in het veld gebeuren wetenschappelijk te onderbouwen. En die resultaten te publiceren.
Jelleke: “Er zijn goede contacten met het Initiatief Anders
Universitair; en er wordt samengewerkt aan het onderzoek
naar de effecten van gevitaliseerd water in de landbouw.”

Tendens
Jelleke heeft het volste vertrouwen in de toekomst van de
nieuwetijdslandbouw. Ze verwacht dat er binnen een kort
tijdsbestek steeds meer vertrouwen en respect komt voor
de dingen waar Aquarius Alliance mee bezig is. “In steden
is zo’n 50% van de mensen spiritueel bezig. De vraag naar
energetisch gezonde producten zal snel toenemen. Er is een
grote transformatie aan de gang. Niet voor niets springen
de netwerken van nieuwe pioniers als paddestoelen uit de
grond. We moeten elkaar vooral gaan vinden!”

Financiën
Mensen en organisaties groeien en ontwikkelen ook spiritueel, beschrijft Margarete van den Brink in “Spirituele ontwikkeling van mens en organisatie in zeven fasen’. Voor Jelleke
is dit één van de boeken die haar inspireert bij de opbouw
van de Aquarius Alliance. “De boeren die zich aangetrokken voelen tot het vernieuwen van de landbouw, zijn in een
fase waarin ze zelf bewust zijn geworden, en onafhankelijk
een eigen weg durven te gaan. Daardoor trekken ze gelijkgestemden aan. Om samen meer te kunnen bereiken bij
het vernieuwen van de landbouw is de Aquarius Alliance in
het leven geroepen. Maar een organisatie brengt ook kosten
met zich mee. De drukker, postzegels, de website, nieuwsbrief, reiskosten moeten betaald worden, het organiseren
van workshops ook en onkosten van vrijwilligers.
Met ingang van 1 januari 2007 zal het werk dat Jelleke doet
betaald gaan worden uit de bijdragen van fondsen die projecten willen financieren, door de partners in het netwerk
en door de vrienden van de stichting Aquarius Alliance. Ze
denkt uiteindelijk ongeveer 2,5 dag per week nodig te hebben voor het faciliteren van de Alliance. Ondertussen is de
Alliance al in volle gang. Een actieve kern zorgt dat alles
wat tegelijk moet gebeuren ook gedaan wordt. Er is gewerkt
aan een handboek en deze nieuwsbrief. Jelleke overlegt met
uitgevers over het opzetten van een Aquarius-reeks, boekjes van 30 á 40 bladzijden waarin steeds één onderwerp aan
bod komt, bijvoorbeeld de goede eigenschappen van rauwe
melk; Gulden Snede, met een vertaling naar de praktijk;
‘Wat is Aquarius-landbouw’, met voorbeelden van boeren en uitleg. Over een jaar of twee verwacht de Kore van
Aquarius Alliance dat er mogelijkheden zijn voor een Aquarius-economie. Een systeem van waardebonnen waarmee
leden van Aquarius Alliance bij elkaar kunnen investeren,
inkopen kunnen doen enzovoort. Diensten en wederdiensten. Van melk tot coaching, van therapie tot eieren. Hoe
het geldloze, economische systeem exact uitgewerkt moet
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worden is nog niet duidelijk. “Juist daarom is het netwerk
nodig”, zegt Jelleke. “Niet opnieuw het wiel uitvinden, maar
horen hoe anderen het doen en het samen met hen verder
brengen van die goede ontwikkelingen.

Antroposofie

De Aquarius Alliance is niet de eerste of de enige die het leven in lagen ziet.
Ook de antroposofie en veel nieuwetijdsgenezers werken met een soortgelijke indeling.

Aquarius Alliance

1e laag: De fysieke, minerale dimensie, die van zich uit 1e laag: Chemie, (de gangbare landbouw).
levenloos is.
2e laag: Biologie, levens- of etherwereld, waarin je de met 2e laag: Biologie, het bodem-plant-dier systeem.
elkaar samenhangende levensprocessen aantreft
in ecosystemen.
3e laag: Astrale wereld of wereld van de ziel, waarin je het 3e laag: Kosmische en elektromagnetische krachten.
karakter, de gevoelens, de waarden vindt.
4e laag: De pure geestelijke wereld waarin het Ik, de identi- 4e laag: Subtiele energieën. bewust beïnvloeden van proteit of wezenskern te vinden is.
cessen met gedachten en/of liefde.

“Laat je inspireren, maar doe wat jij zelf wilt”
Een inteview met Jan Diek door Annette van den Berg
Geregeld bekruipt mij het gevoel dat de Aquarius Alliance hetzelfde beoogt als de biologisch-dynamische landbouw. Is de bd
een concurrent of een voorbeeld hoe het wel of niet moet? Ik had
verwacht dat Jan Diek van Mansvelt het antwoord op die vragen
wist. Hij is actief in de biologisch-dynamische landbouw en betrokken bij Aquarius Alliance. Mijn vragen bleken helemaal niet
zo relevant, maar ik kreeg wel inspirerende antwoorden op allerlei
levensvragen.
De biologisch-dynamische landbouw is ontstaan uit de antroposofie van Rudolf Steiner. De essentie van antroposofie
is volgens Jan Diek bewust zijn van je bewustzijn. “Voor iedereen geldt dat hij zich geestelijk kan ontwikkelen, maar
om geen zondagssofen te krijgen, heeft Rudolf Steiner in de
laatste tien jaar van zijn leven veel aanwijzingen gegeven,
zodat mensen zich via hun beroep konden ontwikkelen. Hij
deed dat o.a. voor de landbouw, het onderwijs, de medische
wereld en voor kunstenaars.” De bd-landbouw ontstond
dus uit een behoefte van mensen om zichzelf geestelijk te
ontwikkelen, om zodoende aan een betere landbouw (en
gezonde voeding) te werken. Bij de Aquarius Alliance is het
net andersom: de behoefte aan een andere landbouw ontstond uit de zorg van de boeren en tuinders voor de landbouw en het landschap; daaruit bleek dat je moet beginnen
om jezelf te ontwikkelen en bewust te worden.

Bewust zijn van je bewustzijn
“Ieder mens heeft eigen beelden en waarden. De aardigheid
van het leven is om je bewust te worden van de beelden
en waarden waar je mee bezig bent, te weten vanuit welk

beelden- en waarnemingssysteem je handelt.” Volgens Jan
Diek zijn er allerlei manieren om je bewust te worden van
je bewustzijn. Of je intuïtie of buikgevoel, of innerlijk weten, zoals anderen het noemen.
De antroposofie geeft richtlijnen, maar het kan ook via cursussen Intuïtieve Ontwikkeling of het leren pendelen van
Bovis-waarden. “Je doet daarmee onderzoek naar wat je
aanvoelt of eigenlijk wel weet. Je geeft beelden en waarden
aan je gevoel en die kun je met elkaar vergelijken. Ofwel je
wordt je bewust van je bewustzijn. Steiner introduceerde
een terminologie voor vraagstukken, met eigen termen en
eigen begrippen. Dat moet je zien als een algemeen recept
of basisontwerp, dat je zelf kunt verfijnen en aanpassen.
Zolang je opgevoed bent in uniformiteit is het lastig je eigen
weg te vinden. Overal, ook binnen de antroposofie, zoeken
mensen naar zekerheden.” Als je jezelf niet vertrouwt, zul
je de zekerheid buiten jezelf zoeken en blijf je gemakkelijker hangen aan regels, een recept, uniformiteit dus. Jan
Diek ziet dat bij de biologisch-dynamische vereniging. “Uit
welgemeende zorg om het vooral goed te doen zijn eigen
varianten ontwikkeld, eigen regels en eigen normen. Het is
nooit de bedoeling geweest om het gebruik van preparaten
verplicht te stellen op ieder bd-bedrijf; het was een voorstel van Steiner, een praktische maatregel die een boer zou
kunnen toepassen als het voor hem gevoelsmatig klopt. Bij
mensen met gevoel voor preparaten werken ze ook, maar
bij anderen die het als verplichting zien, werken ze niet.”
Jan Diek: ”Buitenstaanders kunnen zo het idee krijgen dat
biologisch-dynamische boeren vooral bezig zijn met een
kosmosagenda en vage preparaten, terwijl de Landbouwcursus van Rudolf Steiner veel meer omvat. Stukjes daaruit
komen bijvoorbeeld ook tot uiting in de veredeling of verwerking van producten, zorgboerderijen, het betrekken van
kinderen of toeristen op het bedrijf, streekpolitiek.” Bij de

De Aquarius Alliance is een nieuwetijds netwerkorganisatie voor bewuste & geaarde landbouw; waar bodem, water, planten, dieren, mensen & levensmiddelen
energetisch in balans zijn; op basis van nieuwe wetenschap, door en voor mensen die hun eigen energiebalans en gezond zijn serieus nemen.

bd-vereniging wordt nu gewerkt aan een andere certificering, die een boer veel vrijer laat in zijn werkwijze.

Levend organisme
Een bedrijf is in de biologisch-dynamische visie een levend
organisme, legt Jan Diek uit. “Ieder organisme - of systeem,
zoals Jaap van Bruchem het noemt - heeft een eigen karakter, een stemming. Ieder bedrijf is een individualiteit met
een eigen identiteit, essentie, ik. Het heeft een gevoelslaag.
Dat zijn lagen waar veel mensen aan voorbij gaan.“
De ontwikkeling van de landbouw is sinds de tweede wereldoorlog in de richting van uniformiteit en monoculturen gegaan. Er is teveel aandacht geweest voor de fysieke,
minerale kant van bedrijven, de eerste laag. (zie figuur) De
intrinsieke waarde van de diversiteit van de bedrijfssystemen is ontkend en daardoor is de innerlijke weerstand verdwenen, uitgeorganiseerd. Met alle gevolgen van dien: MKZ,
kippengriep etc.. “Zodra je ook naar de andere lagen kijkt”,
zegt Jan Diek, “kun je ontdekken hoe je de problemen kunt
oplossen. Het gaat niet zomaar, je moet investeren, ervoor
gaan, maar door aandacht te geven en naar meer dingen te
kijken, gaan je ogen steeds verder open.”

Juist door dit ‘breder kijken’ ontdekte Jaap van Bruchem in
de gangbare landbouw dat betere veevoeding in een andere
richting lag dan Wageningen dacht. “Al die eiwitten zijn bijvoorbeeld juist niet goed voor koeien en meer koolhydraten wel. Heel logisch, want bij stikstofarme voeding hoeven de koeien minder ureum uit te piesen; bij teveel eiwit
zijn ze eigenlijk voortdurend aan de diarree, en hebben dan
minder weerstand. Om die reden gaven de bd-boeren hun
koeien altijd al veel minder eiwitten dan hun gangbare collega’s. Ze zagen dat hun koeien het goed deden op het voer
dat ze hen gaven en dat was wat hen betreft genoeg. Jaap
was een van de eersten die met een rekenmodel aantoonde
dat de bedrijfssystemen in de landbouw verspillend waren
en er veel mineralen verloren gingen. Daarmee werden een
behoorlijk aantal boeren op andere gedachten gebracht en
ontstond de vereniging PMOV voor een nieuwe generatie
boeren.
Er zijn veel overeenkomsten tussen de biologisch-dynamische landbouw en de Aquariuslandbouw omdat ze er allebei vanuit gaan dat er meer is tussen hemel en aarde. Jan
Diek: “Religie betekent weer verbinden. Dat kan alleen vanuit eigen vrijheid. Mensen moeten zich eerst vrij kunnen
maken, dan kan er pas een nieuwe verbinding komen.” Het
gaat dus niet om godsdienst maar om het je verbinden met
de natuur, het kosmisch bewustzijn of de levensenergie .

Boekbespreking
Margarete van den Brink
‘Spirituele ontwikkeling van mens en organisatie in zeven
fasen’

Vladimir Megre
‘Anastasia – de zoemende ceders van Rusland’
ISBN 9077463089

ISBN 90.2002.6033.2
Individuen en organisaties bevinden zich in een proces van
voortdurende verandering, omvorming en groei. De auteur
beschrijft aan de hand van voorbeelden hoe de 7 fasen in dit
proces te herkennen zijn bij de individuele ontwikkeling, de
ontwikkeling van relaties en groepen en die van commerciële en ideële organisaties. Naast de uiterlijke kant van de
processen kunnen we ook een innerlijke kant onderscheiden. Dat bepaalt zin en richting van je leven en is daarmee
een impuls voor de koerswijzigingen en veranderingen. Door
het op waarde schatten van de innerlijke aspecten krijgen
individuele maar ook organisatievraagstukken een
andere dimensie.
N.B. De Aquarius Alliance
wil een 6e fase organisatie zijn: een organisatie
als ‘nieuwe gemeenschap’,
als beweging in de samenleving. Zo’n organisatie
werkt als een orkest waarin
ieder zijn eigen instrument
speelt, zijn eigen partij kent,
en waarin je met elkaar een
prachtige symfonie realiseert. (JdN)

Makkelijk leesbaar en fascinerend zijn de boeken van de
Russische handelsondernemer Vladimir Megre over zijn
ontmoetingen met Anastasia, een jonge vrouw, die diep in
de Siberische taiga woont. Niet alleen leeft ze in volmaakte
harmonie met de natuur om haar heen en in verbinding
met kosmische krachten, ze weet ook precies wat er speelt
in onze moderne, ‘beschaafde’ maatschappij. Ze maakt
hem deelgenoot van haar bijzondere leven en haar visie
op het verleden en de
toekomst, ziekte en gezondheid, onze relatie
met de kosmos en met
de natuur, psychologie, het opvoeden van
kinderen, energieën en
gedachtekracht, en nog
veel meer. Zo geeft ze
ook aanwijzingen hoe
mensen in hun moestuin echt gezond voedsel kunnen verbouwen.
Malika Cieremans, die
momenteel meewerkt
aan de opbouw van de
Aquarius Alliance, vertaalde de boeken. (MC/
AvdB)
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Van anonieme naar bewuste consumenten
Door Annette van den Berg
Groenten bij de één, asperges bij de ander, kaas en rauwe
melk bij de boer. Ik weet wat ik eet. Ik weet waarom er een
scheur in de kaas zit. Ik proef de trots van een veertienjarige over zijn zoete tomaatjes. En niemand zeurt als we in
de landwinkel met gelijkgestemden een kop koffie drinken
terwijl we op ons beurt wachten om af te rekenen. Heel wat
beter dan de zuchtende en telefonerende mensen in de rij
bij de supermarkt.
“In een supermarkt is voedsel anoniem en geldt alleen de
prijs. De consument voelt geen verantwoording voor de productie van zijn voedsel en denkt dan alleen aan zijn portemonnee.” Jan Diek van Mansvelt ziet boeren absoluut niet
als concurrenten in de slag om de consument. “Het gaat
eerder om het bewust laten worden van de consument. Dan
wordt het vanzelfsprekend om een eigen melkboer te zoeken, asperges bij de een en groenten bij de ander te kopen.
Je hebt dan vertrouwen in de producent, op dezelfde manier als je een dokter of dominee kiest omdat je vertrouwen
in iemand hebt.”
Om een bewuste consument te kunnen worden is het belangrijk dat kinderen koeien en biggen zien. Jan Diek:“Als
ze weten dat hun eitje komt van die vrolijk tokkende kip,
dan smaakt zo’n eitje extra lekker. Kinderen worden in onze
maatschappij niet meer betrokken bij voeding, weten niet
welke waarde je aan eten moet toekennen. Ze weten ook
nauwelijks dat het vlees in die keurige pakketjes in de supermarkt van dieren afkomstig is, laat staan wat die dieren
zelf gegeten hebben of hoe ze leven.”

Consumenten investeren
Consumenten hebben een zekere macht. Het zou mooi zijn
als mensen niet alleen bij boeren kopen, maar ook nog willen investeren. Jan Diek vindt dat de ontwikkelingen in die
richting snel gaan. “Groentepakketten waren een heel voorzichtig begin, dat was zelfs bij BD niet gebruikelijk. Mensen
durven nu zelfs een lange-termijn-verplichting aan te gaan
om de continuïteit veilig te stellen van het bedrijf dat hun
voedsel verbouwt. Ze maken afspraken om voor een vast
bedrag per jaar in een bedrijf en eventueel ook het landschap te investeren in ruil voor een deel van de opbrengst.
Het idee begint te leven en er worden zelfs films over gemaakt zoals Dirty John, waarin een Amerikaanse boer
wordt gevolgd die na veel hobbels een goed bestaan heeft
met een CSA-boerderij.” (Community Supported/Shared
Agriculture).
Het is overigens ook mogelijk om via internet op biologische
webwinkels streekproducten te bestellen en thuis te laten
bezorgen (zie www.vaneigenerf.nl of
www.streekexpresse.nl).
Foto consumenten: Verser kan het niet. Asperges van Noordam in
Woubrugge, de enige aspergeteler in de Randstad.
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Colofon
Aquarius Alliance Nieuws is een
tweemaandelijks uitgave van
Aquarius Alliance, waarin netwerkpartners elkaar inspireren bij het
ontwikkelen van een gezonde, bewuste
nieuwetijdslandbouw.

Samen meer
energetische kracht
Door Marianne van der Schilden
Alles bestaat uit energie en materie en
deze zijn onderling uitwisselbaar. Dat is
wat Einstein ons leerde. Energie is een
normaal natuurkundig verschijnsel. Een
onzichtbaar veld, vergelijkbaar met het
aardmagnetisch veld of het zwaartekrachtveld.
Alle levende wezens op aarde hebben een eigen, individueel energetisch
veld, ofwel een aura. De wetenschap is inmiddels zover dat deze energie
gemeten en gefotografeerd kan worden. En toch blijft het een mystiek
sfeertje houden. Als de twee grote basiskrachten angst en liefde zijn, dan
wordt het werken met energetische velden nog door velen met angst
aanschouwd. Energie is spiritueel, zweverig, niet bewijsbaar en eng.
Een groep boeren in het zuiden van Nederland heeft zich losgemaakt van
dit vooroordeel en probeert kennis over energetische velden te gebruiken
in hun bedrijfsvoering. Dat is betrekkelijk nieuw en vraagt veel moed en
pioniersgeest. Zij komen daarom regelmatig bij elkaar om van elkaar te
leren, het leertraject Zuid van de Aquarius Alliance.
Oervolkeren zoals indianen, Maori’s en Aboriginals leven dicht bij de natuur vanuit respect voor de aarde en alles wat zich daarop bevindt. Met
hun ‘aardse’ vak staan boeren dichter bij deze oervolkeren dan mensen
die een beroep uitoefenen dat ‘los’ staat van de aarde.
Intuïtie is ons vermogen om energie waar te nemen, te voelen, zien, horen, ruiken en proeven.
Iedereen heeft dit vermogen, iedereen is helder. In onze westerse maatschappij leren wij af om onze intuïtie optimaal te gebruiken. Gelukkig
kunnen wij opnieuw - of alsnog - leren met onze intuïtie om te gaan. De
AA Zuid-boeren zijn hier volop mee bezig. Ze zoeken manieren om de
energie op het eigen bedrijf zo goed mogelijk in balans te brengen, bijvoorbeeld met de methode van de ecotherapie van Hans Andeweg.
Sámen met energie werken heeft meer invloed op het vormgeven van
iets nieuws, dan alleen. Een groep mensen die hun energie verbindt en
deze richt op hetzelfde doel, kan veel meer energie genereren dan wanneer ieder individu afzonderlijk zich op hetzelfde doel richt. Eén plus
één is meer dan twee. De AA Zuid leergroep kan dus heel sterk worden.
U hoort er vast meer van!

Redactie
Annette van den Berg,
Noordeinde 111,
2371 CP Roelofarendsveen
telefoon 071 331 5345
annettevandenberg@zonnet.nl

Aan dit nummer werkten mee
Jelleke de Nooy, Marianne van der Schilden,
Malika Cieremans

Aquarius Alliance is een netwerkorganisatie
voor nieuwe landbouw, vitale levens-middelen
en gezond Zijn. Het is een groeiende beweging
van boeren, tuinders, burgers, ondernemers, onderwijsgevenden, adviseurs, wetenschappers en
andere pioniers, die op een nieuwe, geïnspireerde
manier (mee)werken aan balans en verbondenheid van aarde, planten, dieren, mensen en het
universum.

Kernwerkgroep
Jelleke de Nooy, Jaap van Bruchem,
Heleen van Haaften, Malika Cieremans

Raad van advies
Herman Wijffels, Niels Röling,
Gertjan Jansen, Jan Diek van
Mansvelt, Johannes van de Beek,
Roel van Wijk
Als Vriend van de Aquarius Alliance steunt
u dit goede werk met een bijdrage van
(minimaal) 5 euro per maand en ontvangt
u deze nieuwsbrief. U kunt deel uitmaken
van het netwerk door -in overleg- partner
te worden van de Alliance.
Voor informatie en/of aanmelding:
www.AquariusAlliance.com
Of info@auqarius-alliance.com
Overname van artikelen is toegestaan,
mits met bronvermelding en melding
aan de redactie. De Stichting is niet
aansprakelijk voor onbedoeld verkeerde
berichtgeving.
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