Aquarius

Alliance

november 2006

nieuwsbrief nr. 2

Column Global Scaling

2

Thema: Alliance partners aan het werk

3

Pioniers en boekbespreking

7

Column ‘Natuur en voeding’ door Arend Joosten

8

Van de Redactie
Acht pagina’s is veel om te lezen als je geen boekenworm bent! Het is
ook veel om te maken, als redactie; en toch zijn deze acht bladzijden
ontzettend weinig om de brede visie van de Alliance uit te dragen, en
alle activiteiten die er gebeuren te laten zien en toe te lichten .
Daarom is het thema - op ons binnenblad, bladzijden 3 t/m 6: laten zien
wat de partners in het AA netwerk doen; want dat is de Aquarius Alliance, de verbinding van al die mensen die met elkaar werken aan deze
nieuwe bewuste landbouw; of ze dat nou doen als boer of als tuinder, als
wetenschapper, als adviseur of als schrijver van artikelen. Zoals Henk
Kieft, één van de partners in het Aquarius-landbouw-netwerk zegt, zou
het een Community of Practise moeten worden, een internationaal netwerk van mensen die met elkaar deze nieuwe bewuste landbouw in de
wereld zetten. Leest u zelf maar!
De acht pagina’s vertellen dus veel en tegelijkertijd weinig, maar gelukkig komen er meer nieuwsbrieven, waarin we kunnen laten zien wat we
allemaal doen op dit gebied.
Trouwens, dit is de laatste keer dat u de brief zomaar gratis toegestuurd
krijgt. Dus als u geïnteresseerd bent en deze nieuwsbrieven wilt blijven
ontvangen, meld u dan aan als vriend van de Stichting Aquarius Alliance, dan steunt u deze beweging en krijgt u de nieuwsbrief vanzelf; zie
achterop het colofon of vul de kaart in.

Van het Bestuur
Onze beweging is in beweging! Er gebeurt veel
tegelijkertijd, want alle partners doen waar
ze goed in zijn en staan in hun kracht, en zo
stralen we uit wat we doen. De in dit blad
aangekondigde cursussen laten dat ook zien.
Op 1 september hadden we een geslaagde
partnerdag, waarin de aanwezigen zich committeerden aan het werken aan de bewuste
land en tuinbouw, maar vooral ook het elkaar
daarin ondersteunen met intervisie, coaching,
studiedagen of op ander manieren.
De Alliance zorgt voor verbinding! Verbinding
van mens en natuur en verbinding van mensen
onderling. In het noorden (Groningen/Friesland) is op 30 september het leer-en ontwikkeltraject noord gestart. Ook op 30 september
werkten Aquarius Alliance partners mee aan
de studiedag van WERVEL (www.
wervel.be) , Vlaamse collega’s
die vooral focussen op ‘denk globaal, eet lokaal’. De dag ging over
landbouw en cultuur en de omslag die we in onze samenleving
aan het maken zijn naar een
nieuwe cultuur, ook in de land en tuinbouw;
een cultuur die ‘inclusief’ denkt en werkt , met
behulp van een ecologische economie.
De Aquarius Alliance is geaard! De balancering
van onze netwerkorganisatie volgens ecotherapie- principes zorgt ervoor dat we een stevige
beweging aan het worden zijn die met beide
benen op de grond staat en die niet ‘zweverig’
is. We hebben met het PMOV bestuur afgesproken dat twee van hun bestuursleden het PMOV
gedachtengoed binnen de AA een stevige plek
zullen geven zodat er in 2007 weer speciale
PMOV-studiedagen komen voor de veehouderij. En met de VVBM , ETC en CLM werken we
samen aan een Nederlands Platform Integrated Agriculture om van daaruit de verbinding
te leggen met andere Europese netwerken voor
integrated agriculture.
Zo zijn we in het NU in beweging èn in verbinding en stevig op weg.
Jelleke de Nooy- van Tol
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Global Scaling
We vertellen graag nog meer over global scaling, wat dat
is en waarom het belangrijk is voor land- en tuinbouw.
Global scaling betekent letterlijk een wereldwijd (global)
principe van op elkaar afgestemde schalen, afmetingen,
verhoudingen (scaling). In het bijgaande plaatje zie je
trillingsgolven afgebeeld, grote en kleinere; je moet
je daarbij zoiets als radiogolven voorstellen. Het hele
uiniversum zit vol met deze golven. Ervin Laszlo heeft
daar ook over geschreven in zijn boek ‘de bezielde
kosmos’.
Maar goed, in dit plaatje is helemaal links bij 0 het
kleinste deeltje afgebeeld, een foton; helemaal rechts is
de kosmos. In de blauwe pijltjes staan van links naar
rechts tussenliggende grootheden genoemd: subdeeltje,
proton, DNA, insect, komeet, planeet, sterren, galaxie;
allemaal elementen tussen foton en kosmos in, die in
principe eenzelfde vorm en trilling hebben, ze zitten
namelijk allemaal op de knoop van een golf. De mens
staat – niet toevallig- in het midden en kan daardoor in
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Cursus

contact zijn met alle andere onderdelen via resonantie.
Resonantie betekent meetrillen met die trillingsgolven,
afgestemd zijn op de goede frequentie, zoals wanneer
je met een radio-antenne je afstemt op golflengtes.
Alle dingen en wezens die op de bovenste uitslag van
een golf zitten hebben dezelfde frequentie en kunnen
dan met elkaar meetrillen. Planten, dieren en mensen
zitten allemaal op die zelfde frequentie. Je kunt het
ook vergelijken met de tonen van een piano: iedere
achtste toon is hetzelfde alleen één octaaf hoger. Alle C’s
resoneren met elkaar; zo doen planten dieren en mensen
dat ook, tenminste als ze zelf ‘goed gestemd’ zijn. En
daar gaat het om: goed gestemd zijn betekent in balans,
zonder blokkades je eigen geluid kunnen laten horen,
niet gefrustreerd, niet ziek. Dus waar we aan werken
is planten en dieren en mensen (boeren en tuinders en
adviseurs) die goed in hun vel zitten en zo in afstemming
zijn met elkaar en met de aarde en met de kosmos.

‘Yoga voor koeien’ van Dick Stukkien

voor alle boeren en tuinders die meer binding willen met zichzelf, hun dieren en gewassen en hun omgeving.
Terugkom- en introductiedagen:
Spier: 			
zaterdag 7 oktober
Kamerik: 		
zaterdag 14 oktober
Cursussen:
Spier: 			
21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december
Kamerik: 		
28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december
Voor meer informatie: Sake de Haan, lava.bv@zonnet.nl

Basiscursus

‘energiewerk voor Boer & Bedrijf’

Cursus door Jaap Vermuë en Marianne v.d. Schilden op de Kruidenhoeve te Milheeze.
Voor iedereen die wil ontdekken hoe het staat met zijn / haar energie en die wil leren meer balans, rust en energie te
brengen in eigen leven en bedrijf.
Cursusdagen op maandag: 27 november, 18 december, 29 januari, 12 februari en 5 maart.
Individuele bedrijfs-reading van 1,5 uur in januari.
Voor meer informatie: welkom@jaapvermue.nl (0344 661302) of welkom@itaka.nl (0317 421319)

Cursus

‘Aandacht in het boerenwerk’

Gegeven door Coen ter Berg en Joke Bloksma. op boerderij nabij Amersfoort.
Aandacht tijdens het werk is de sleutel tot contact maken met wat je doet. Daardoor kun je je intuïtie gebruiken en
zonodig tot een nieuwe werkwijze komen. Voor wie wil vernieuwen in de landbouw en medezoekers wil treffen.
De cursus is voor mensen uit de landbouwpraktijk die zich willen scholen in hun intuïtie tijdens het werk.
Op 4 zaterdagen: 13 januari, 3 februari; 10 maart; 31 maart.
Meer info op www.jokebloksma.nl en opgave vóór 15 december bij Coen ter Berg, tel. 0527-292236.
Min.16 en max.18 deelnemers in volgorde van aanmelding.

Vriendendag   

‘bewuste land en tuinbouw’

Op 18 november op ‘de Cinquant’ in Haps(L) organiseren Piet Bongers en Toon Jansen vanuit het Leer en ontwikel–
traject Zuid een vriendendag; Voor boeren en buitenlui die geïnteresseerd zijn in bewuste land en tuinbouw, van
10.00 - 15.00 uur. Aanmelden bij bongers-hermens@hccnet.nl of toon_jansen@yahoo.com; zie ook: www.cinquant.nl

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.

Thema: Alliance partners aan het werk
1. “Je moet schik hebben in
de dingen die werken”
een interview met Piet Bongers, melkveehouder door Annette van
den Berg
Op het erf van Piet en Monique Bongers blijft het rustig als
je aan komt rijden. De vijf honden vinden het prima. Ze
voelen aan of bezoekers te vertrouwen zijn of niet. Piet en
Monique hebben een melkveebedrijf in het Brabantse dorp
Zeeland.
Sinds een jaar of zes is de familie Bongers anders gaan boeren en zijn ze steeds meer biologische en energetische methoden gaan gebruiken. “Er gebeurt nooit één ding tegelijk”,
zegt Piet. Van het één kwam het ander en zo werd hij in
betrekkelijk korte tijd één van de voorlopers op het gebeid
van geaarde en bewuste landbouw, is steeds in het nieuws.
Tv 2vandaag, omroep branbant etc.

ren goed. “Na de maïs zaaien we een winterrog en ploegen
die onder. Dat is goed voor de grond.” Piet kreeg nog een heel
andere verklaring voor de goede kwaliteit van zijn grond.
“Een blauw lijntje in het chroma, zou de liefde voor het vak
laten zien, dus de positieve intentie van de boer”.

Zoekgeraakte sleutel
In dezelfde periode waarin Piet ontdekte dat kunstmest en
krachtvoer niet zaligmakend zijn en hij overstapte op het
bodem-plant-diersysteem, kwam hij in aanraking met energetische methoden. De aanleiding was een sleutel die een
jaar of zes geleden zoek raakte. Stef Freriks (www.wichelroede.nl) was toen al volop bezig met wichelroeden, maar
werkte nog bij een stallenbouwer. Hij kwam bij Piet om een
lichtkoepel in de stal te plaatsen. En passant liet hij Piet met
behulp van wichelroeden voelen dat de scheuren in het beton precies over leylijnen liepen en vertelde over een aantal
frappante bovenzintuiglijke ervaringen. Toen na lang zoeken een sleutel nog niet terecht was, bedacht Piet dat Stef
misschien kon helpen. “Het lukte niet met de wichelroede,
maar Stef gaf een telefoonnummer van een helderziende
vrouw, Nel. En Nel zei: ‘Hij ligt achter de kast, op de plint.’
Dat klopte. Hoe dat kan?” Piet vroeg het zich wel af, maar
stond er verder niet bij stil. Een poosje later was een kennis foto’s kwijt. Nel werd opnieuw geraadpleegd en de foto’s
werden gevonden in het dashboardkastje. Piet besloot om
toch maar eens een cursus Wichelroeden-lopen te volgen
bij Stef. Het was de eerste stap die leidde naar het zich verder ontwikkelen in het werken met energetische methoden.
Piet deed daarna twee jaar mee met de cursus ‘In resonantie met de Natuur’ van Hans Andeweg en balanceerde de
energie van zijn boerderij met deze ecotherapie-methode.
Ook werkt hij met Reiki en Cosmic &Flower Energies.
Maatschap Piet en Monique Bongers in Zeeland (N.-Br)
I 8
 0 om 70 melkvee en jongvee.

0 kg stikstof
Bij PMOV, een platform waar onderzoekers en veehouders
zochten naar duurzame landbouw, werd Piet enthousiast
voor het bodem-plant-dier-systeem dat Jaap van Bruchem
introduceerde. Hij voert zijn veestapel met structuurrijk en
eiwitarm voer. Het ‘andere’ voer moet zorgen voor een gezondere veestapel en voor een betere groei van het gras met
minder kunstmest en is wel een belangrijke factor bij de
benodigde bemesting. “Vroeger zeiden ze dat 500 kg stikstof
per hectare optimaal is. Nu zit ik op 85 kg en volgend jaar
op 0.”
Maar zelfs in de grond speelt vermoedelijk meer dan alleen chemische en biologische processen. Bij een lezing van
PMOV kwam eens naar voren dat maïs en drijfmest funest
voor de grond zijn. Piet kon dat moeilijk geloven. “Dan gaat
heel Brabant failliet” dacht hij. Hij liet chroma’s maken van
een perceel dat al 40 jaar maïsland is. Chroma’s geven een
beeld van de kwaliteit van de grond en Piets’ chroma’s wa-

I 3
 5 ha eigen grond, 6 ha pacht en 15 ha beheergrond
van het Brabants landschap.
I 5
 50.000 liter melk quotum
I Biologie: Bodem-plant-dier-systeem: structuurrijk en
eiwitarm voer
I Energetische methoden: Ecotherapie; Cosmic &
Flower Energies; Reiki
I Actief betrokken bij Aquarius Alliance leergroep Zuid;
Meetgroep energetische melkkwaliteit; Netwerk Energetische Melkveehouderij

Koeien luisteren!
Door het besef dat er meer is tussen hemel en aarde, is Piet
anders naar de dingen gaan kijken. “Mijn houding is veranderd. Ik zal geen koe meer onder de kont schoppen, of zou
dat aan de leeftijd liggen? Ik communiceer nu meer met de
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dieren en met de planten. Ik ga nu anders om met de dieren
dan zes jaar geleden, maar de kosten vergelijken kan niet.
Als een koe kwakkelt, ruim ik haar niet direct. Koeien luisteren. Vroeger als ze 90 dagen na het kalven niet tochtig
wilde worden, zou ik haar tochtig spuiten. Nu niet. Nu was
er zo’n koe en dan zeg ik: ‘Als je niet tochtig wordt, stopt de
melk en kan ik je niet houden.’ Ze werd kuis tochtig. Binnen
een maand kon ik haar stieren. Maar in plaats van 90 dagen
heb je soms 150 verliesdagen. Nu denk ik, ze wil wat laten
zien en wacht ik, misschien wordt ze anders kreupel? Ik
weet het niet, maar ik gebruik nu wel minder antibiotica.
Ik doe mijn dieren ook niet meer enten. Mijn koeien worden
niet ziek. Daar vertrouw ik op. Maar hoe dat moet als er een
epidemie komt, weet ik niet. Hoe lang hou je het dan vol om
eigenwijs te zijn?De dierenarts accepteert dat ik het anders
doe. Als er iets is, dan zeg ik: ‘Het werkt volgens jullie niet.’
Hij weet dat ik eerst een andere manier probeer, maar uiteindelijk toch wel hun middelen gebruik als dat nodig is.”
Niet alles gaat ineens goed op een boerderij als er energetische methoden worden toegepast. “Je moet schik hebben
in de dingen die werken en goed gaan. Met Reiki bijvoorbeeld bespoedig je het proces, de genezing, maar soms ook
de dood”, zegt Piet.

TweeVandaag
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“Monique is niet zo fanatiek bezig met energetische zaken”,
zegt Piet, “maar ze heeft er wel vertrouwen in. Ik hoef haar
niets uit te leggen. Het is voldoende als ik zeg dat het mooi
of apart was. Er zijn ook boeren die hebben thuis een gedoogbeleid en dan is het veel moeilijker om er mee verder
te gaan. Dan kun je ook niet meedoen aan zo’n programma
van TweeVandaag over ecotherapie.” In juli werd hij voor
TweeVandaag geïnterviewd over hoe dat nou kan dat nuchtere boeren ‘zweverige zaken’ gebruiken. Volgens Piet si het
niet zweveirig, hij stata emt twee benen op de grond. Hoe
mensen daarop reageren maakt Piet niet uit. “Ik ben niemand verantwoording verschuldigd. Veel mensen weten
het verschil niet en denken alleen dat ik biologisch bezig
ben, een leek weet niets van energetische methoden.”
Negatieve reacties kreeg Piet niet op zijn tv-debuut. “Die
gaan via, via. De reacties die ik krijg zijn positief en daar
zijn heel leuke en onverwachte bij.Zo kwam naar aanleiding van de uitzending een vroegere buurman bij Piet op
bezoek. “Die man is na een hoop rottigheid verhuisd naar
België. Hij heeft nu een biologische kwekerij en een praktijk
als magnetiseur.” Veel mensen die openstaan voor energetische methoden zijn volgens Piet door een diep dal gegaan.
“Ze zijn niet meer bezig met alleen produceren. Het lijkt
wel: hoe dieper het dal hoe meer ze openstaan en denken
laten we er allemaal maar van genieten.” Buurman Jan pendelde bij Piet en kwam met hetzelfde karmische verhaal als
eerder tijdens een reading naar voren kwam. “Met dat karma moet ik nog wat. Ik zit nog niet goed genoeg in mijn vel
om zonder hulpmiddelen met energie te werken. Eigenlijk
moeten positieve affirmaties genoeg kunnen helpen. Het is
lastig. Je trekt dingen aan met je gedachten. Maar dan ben
je overal zelf verantwoordelijk voor.”

2. verkenning ‘energetische’
landbouw methoden
en technieken
een interview met Henk Kieft door Annette van den Berg
De ontwikkelingen op het gebied van ‘energetische landbouw’ zijn veelbelovend,vindt Henk Kieft. Het biedt kansen
om de landbouw te vernieuwen zowel in Nederland als in
ontwikkelingslanden. Met ‘energetische’ landbouw bedoelt
Henk vooral die vormen van landbouw die gebruik maken
van electromagnetische principes en technieken.
Henk is partner in het Aquarius Alliance netwerk, en werkt
bij ETC in Leusden, een internationaal adviesbureau voor
ontwikkelingssamenwerking, gebaseerd op low inputs en
gebruik maken van traditionele inzichten en lokale ervaringskennis; de Nederlandse afdeling van ETC stelt die internationale ervaring ook in Nederland beschikbaar.
Henk richt zich in zijn advieswerk vooral op de plattelandsvernieuwing in Nederland. Daardoor kwam hij in de afgelopen jaren in aanraking met boeren ‘die gekke dingen
deden’. Dingen die hem deden denken aan rituelen met
muziek die hij kende vanuit de Tropen. Zijn nieuwsgierig
heid was gewekt en hij begon zich te verdiepen in ‘energetische’ landbouw-methoden. In 2005 nam hij vier maanden
om een wereldwijde verkenning te maken van wat er zoal
speelt op dit gebied. Hij nam ook deel aan een conferentie
over energetische landbouwmethoden in Amerika met boeren, onderzoekers en adviseurs.

‘Energetische’ landbouw blijkt overal op de wereld op te
komen, en wel met een grote variatie aan technieken. Er
er wordt op verschillende plekken in de wereld onderzoek
gedaan, dat daadwerkelijke effecten aantoont. Dat zijn globaal de conclusies van Henk na zijn verkenning. Zijn inventarisatie is niet volledig, maar op basis daarvan denkt
hij wel een eerste Nederlandstalige publicatie te kunnen
samenstellen, die beschrijft wat er al is aan energetische
technieken en welke levensvisie daar achter zit.
In Nederland is op dit gebied ook het nodige aan de gang:
I e
 r zijn verschillende cursussen (ecotherapie, nieuwetijdsegeneeswijzen, yoga voor koeien, red);
I e
 r zijn publicaties over de mogelijkheden van nieuwe wetenschap en nieuwe methoden voor land en tuinbouw en
levensmiddelen (bijv in vruchtbare aarde);
I er
 zijn netwerken ( bijvoorbeeld NEL) en leer- en ontwikkeltrajecten voor boeren en burgers.
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De Aquarius Alliance verbindt al die verschillende initiatieven, activiteiten en mensen. Een goed overzicht van alle
technieken ontbreekt nog. Binnen NEL (het Netwerk Energetische Landbouw) pluist Henk samen met boeren en onderzoekers uit wat de stand van zaken is en ook hoe je die
ervaringen en inzichten breed beschikbaar kunt stellen. Bij
het verzamelen en uitdragen van informatie over ‘energetische’ methoden vindt Henk het een eerste vereiste om heel
zorgvuldig te zijn. “Het gaat om vertrouwelijke, cultuurgevoelige informatie en mensen willen niet uitgelachen worden. Vooral bij samenwerking met de derde wereld zal heel
zorgvuldig gehandeld moeten worden.” Voor de pionierende
agrariërs is het goed om te weten dat ook op andere plekken
in de wereld met energetische methoden wordt gewerkt. “Je
kunt daarmee aantonen dat je niet gek bent.”

weten uit ervaring dat het werkt, zowel in de tropen als hier.
Voor hen hoeft het niet eens wetenschappelijke aangetoond
te worden, want ze weten dat het werkt. Sommige tuinders
hebben bijvoorbeeld door het gebruik van gevitaliseerd water een opvallend hogere opbrengst; anderen hebben een
beter rendement met ecotherapie. Henk zou zich zelfs voor
kunnen stellen dat ook intuïtieve methoden werken via trillingen met heel lage of heel hoge frequenties

Geluid en licht
Energetische methoden zijn er verscheidene, van het gebruik van geluid- of elektromagnetische golven tot het uitvoeren van riten, trommelen en ecotherapeutisch balanceren. De werking van geluid of licht is goed te onderbouwen
met kennis over elektromagnetische golven. Het groene deel
van het zichtbare licht is fundamenteel voor alle leven op
aarde, immers de fotosynthese van de planten hangt daarvan af. Ultraviolet licht trekt vliegen aan, ultrasoon ‘geluid’
helpt om muizen te verjagen. Deze technieken zijn volop
in gebruik in de praktijk en je kunt de apparaatjes kopen
in elk tuincentrum. Diverse onderzoeken hebben de werking van geluid op planten aangetoond. In Italië en Indonesië is onderzoek gedaan naar de combinatie van geluid en
bladbemesters. Het geluid opent de huidmondjes waardoor
de voedingsstoffen beter worden opgenomen en de oogst
verbetert. Op dezelfde manier verbeterde geluid de opname
van herbiciden, bleek bij een onderzoek in Japan.
Als licht en geluid effect hebben op levende organismen, is
het aannemelijk dat golven met een veel hogere frequentie
dan geluid en licht, ook een werking hebben. Bacteriën lijken bijvoorbeeld gevoelig voor het ultraviolette stralingsdomein. Zo is bijvoorbeeld bij enkele tientallen melkveehouders het zogenaamde para-tb kastje in gebruik. Dat kastje
wordt ingezet om de darmziekte para-tb te bestrijden. Misschien zijn meer ziekten te verhelpen met een zendertje
dat een bepaalde frequentie uitzendt.
Lastiger te beredeneren zijn methoden die het magnetisch
veld van de aarde (denk aan het veld waarop het kompas
reageert) beïnvloeden, zoals de Broncorrector of de EnergieBovis-Box. Vanuit de fundamentele kwantumfysica is de
werking van elektromagnetische velden echter al wel verklaard. “De medische wereld is er duidelijk verder in dan de
landbouw”, weet Henk. ( zie publicatie in ‘vruchtbare aarde’
februari 2005, red).
Intuïtieve methoden, pendelen of ecotherapie, methoden
die zich meer in de subtiel-energetische sfeer bevinden, zijn
moeilijker te verklaren dan electromagnetisme . Bij intuïtieve methoden beïnvloedt de boer op een positieve manier
zijn dieren, zijn planten, zijn erf; eigenlijk vergelijkbaar met
Reiki. Er zou dus een effect van ons bewustzijn zijn op de
materie, de planten, de dieren, de bodem. Onderzoek naar
de samenhang tussen geest en materie (Mind Matter Relations) lijkt dit al aan te tonen. En vele tuinders en boeren

Onderzoeksfeiten nodig
Elk onderzoek begint met goede documentatie van de praktijkervaringen. En daar is Henk nu mee bezig op verzoek
van enkele Nederlandse boeren en met behulp van het
WUR programma Verantwoorde veehouderij. Daaruit zullen heldere thema’s voortkomen die nader onderzoek verdienen. Dat wordt begin 2007. Dat de energetische kwaliteit van voeding effect heeft op de gezondheid is door een
aantal onderzoekers al aangetoond maar nog niet algemeen geaccepteerd. Volgens Henk kan de politiek pas publieke middelen besteden aan onderzoek als het verhaal
integer is, begrijpelijk en gebaseerd op onderzoeksfeiten.
`Zodra overtuigend aangetoond kan worden dat energetische landbouw een maatschappelijk relevante kans biedt,
bijvoorbeeld omdat het gunstig is voor het milieu of de gezondheid van mens en dier en plant bevordert, zullen de
ministeries van VROM en LNV en VWS belastinggeld aan
dit soort onderzoek kunnen uitgeven.`Zover is het nog niet
en dat maakt de financiering van verkennend onderzoek
naar energetische landbouw erg lastig. Gelukkig groeit het
aantal mensen dat positief staat tegenover ‘energetische’
en bewuste landbouw.

Internationale ontwikkeling
Nederland is niet uniek. Overal onstaan technieken die
werken vanuit elektromagnetische velden of met intuïtieve
methoden. En hier en daar wordt ook onderzoek gedaan. In
India bijvoorbeeld naar het Sanjevan systeem, waarbij gewerkt wordt met kosmische energieën in plantenextracten.
In Bolivia heeft de eerste Indiaanse president ervoor gezorgd
dat sjamanistische landbouwmethoden onderzocht worden
aan de universiteit van Cochabamba. De traditionele landbouw op Sri Lanka –met onder andere geluidstechniekenwordt met een Zwitsers ontwikkelingsproject bestudeerd.
Het trommelen om de groei te bevorderen zou verklaard
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kunnen worden met de werking van geluidsgolven. “Overal
zijn plekjes waar iets gebeurt.” In Nederland gebeurt relatief weinig, maar Henk verwacht dat er fondsen zullen komen, zodra mensen zich af gaan vragen waarom agrarisch
voorloper Nederland nog geen onderzoek doet naar deze
potentiële vernieuwing in de duurzame landbouw. Het is
dan ook belangrijk dat we de Aquarius Alliance –partners
met elkaar toewerken naar een internationale Community
of Practice; dat is vrij vertaald een gemeenschap van mensen die met elkaar deze praktijk beoefenen en onderzoeken.

Werken met frequenties
Een mantra is een heel precies geluid, een frequentie die
een signaal overbrengt naar het bewustzijn. Mantra’s
worden gebruikt om bepaalde resultaten te bereiken
en worden een aantal malen herhaald om genezing
en overvloed te krijgen. Dit principe wordt al eeuwen
lang toegepast in India en Tibet. Mantra’s of precieze
geluidstrillingen brengen geometrische patronen voort.

Ontwikkeling van energetische methoden in
Nederland

6

Henk vraagt zich af of onderzoek naar energetische landbouwmethoden in Nederland zou moeten gebeuren. “Onderzoek in Nederland is duurder dan in bijvoorbeeld India
of Oost-Europa. In India kun je vijf keer meer onderzoek
uitvoeren dan in Nederland voor hetzelfde bedrag. Behalve
het kosteneffect is er nog een ander belangrijk voordeel:
Wij zitten erg vast aan een positivistisch/ materieel wetenschapsbeeld. Dus eerst zien, dan geloven. Zelfs een OostEuropeaan of Rus heeft daar al minder last van.”
Er is nog weinig ‘formeel’ wetenschappelijk bewezen. Het
één werkt wel en het ander niet. Juist omdat er zoveel verschillende methoden zijn, is het belangrijk om het kaf van
het koren te kunnen scheiden. Henk wil een onafhankelijk
informatiecentrum oprichten waar boeren en consumenten en beleidsmakers terecht kunnen. Daar wordt dan advies geven over verschillende ‘energetische‘ technieken èn
de aanbieders daarvan alsook de zorgvuldigheid waarmee
ze werken. Boeren kunnen dan een betere keuze maken als
ze met energetische methoden willen werken.

Onder de juiste omstandigheden kan dit bestudeerd
worden.

Wetenschappelijke

experimenten

hebben

aangetoond dat door verlagen of verhogen van een
geluidsgolf, een visueel patroon van de vibratie ook
verandert, gelijk met de verandering van het geluid. Men
heeft dit laten zien door middel van een druppel water,
die - wanneer die geladen wordt met verschillende
geluidsgolven - verschillende geometrische patronen zal
opleveren. Zand dat over het oppervlak van een platte
metalen plaat is uitgespreid, verspringt van de ene in de
andere geometrische vorm, afhankelijk van de trillingen
van de hogere of lagere tonen. Het plaatje toont een
yantra, een geometrische vorm van een trilling van
het geluid, dat een bepaalde informatiecode bevat. Een
yantra is een diagram dat subtiele informatie met een
mystieke betekenis overbrengt op degene die er naar
kijkt. Geometrische yantra’s kunnen zo precies zijn: elke
lijn loopt naar een bepaalde richting en in een bepaalde
opbouw. Elke kromming, elke streep en zelfs het aantal
lijnen heeft een eigen betekenis. De precieze boodschap

Electromagnetisme op het
bedrijf?

die een yantra belichaamt, wordt bijna nooit in woorden
genoemd of uitgelegd.
Bron: http://www.jivanjili.org/gayatri_mantra1.html

Leen de Vink en zijn vrouw Willy uit Zegveld in het
groene hart hebben een zogenaamd para-tb kastje in de
koeienstal hangen. Hardnekkige para-tuberculose, die
enkel met ruiming leek op te lossen, was de reden.
Ze kwamen in contact met dhr Bijkerk in Enschede die
overtuigd is van de werking van S.M.E.T. Stimulated
Magnetic Energy Technology). Het door hem ontworpen
para-tb-kastje werkt volgens deze S.M.E.T en blijkt
bijzonder effectief.Het is gebaseerd op elektromagnetische
straling (25 hertz) en bestaat uit kleine lampjes die ieder
uur deze straling uitzenden. Het kastje is zo opgehangen
dat alle dieren worden bereikt
Het effect? Nadat Leen het kastje in 1997 heeft
opgehangen is er geen klinisch geval van para-tb meer
geweest. In de 4 jaren daarvoor waren er steeds 2 of 3
dieren ziek geworden. Terwijl hij geen bijzondere andere
maatregelen tegen besmetting neemt en de kalveren
melk voert van alle koeien ongeacht of daar ook dragers
van para-tb bij zouden kunnen zitten. Volgens Leen
boert het nu heel ontspannen.
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Pioniers in een
mysterieuze
wereld
door Marianne van der Schilden
De indianen zeggen dat ieder mens
behoefte heeft aan avontuur en mysterie in zijn leven. Wij
boffen dat we nú leven. In deze tijd is er veel aan het veranderen op de aarde en geheel nieuwe inzichten dringen door
in de wetenschappelijke wereld. Zoals Lynne McTaggert
in haar boek ‘Het Veld’ beschrijft dat alle informatie van
onze wereld ligt opgeslagen in het nulpunts-energieveld. In
principe hebben alle mensen het
vermogen dit veld te lezen en we
schijnen dingen te kunnen ‘zien’
op afstand, in het verleden en in de
toekomst. Ook hebben we allemaal
invloed op anderen en op gebeurtenissen die nog moeten komen of
al hebben plaatsgevonden. Dat is
nogal wat…
Steeds meer mensen zijn nieuwsgierig naar dit soort nieuwe
inzichten en nieuwe kennis over energie en energievelden.
Langzamerhand gaan ook meer mensen hun visie op het
leven en de wereld aanpassen. Het is een haast intuïtief opnemen van een nieuwe waarheid. Gelukkig zoekt en vindt
een groeiend aantal mensen een klankbord voor dit gevoel
binnen de Aquarius Alliance.
Ieder van ons zoekt naar zijn eigen manier om een uitbreiding van de materiële wereld met energetische velden in te
passen in het dagelijkse leven en werk. En iedereen probeert
vervolgens al stotterend de woorden te vinden om hierover
te communiceren. Met de kans dat je soms niet wordt begrepen of met enig cynisme wordt benaderd door anderen
met een eigen visie.
We mogen veel bewondering hebben voor de pioniers, de
mensen die de moed hebben hun visie op moderne, bewuste, energetische landbouw te verwoorden in het openbaar.
Zoals boer Piet Bongers en trainer Jaap Vermué in de TV-uitzending over ecotherapie in ‘Twee Vandaag’. Met een aardse
nuchterheid en een grote zin voor praktisch nut laten zij
iedereen zien en horen dat de grootste mysteries voor het
grijpen liggen. En
dat wij er ons alleen
maar bewust van
hoeven te worden.
Hier en nu, overal.
Leve het avontuur
in ons leven!

Boekbespreking
door Jelleke de Nooy
Lynne McTaggert
HET VELD,  De zoektocht
naar de geheime kracht van het universum.
ISBN 90-202-8339-1
Dit boek geeft een gedegen wetenschappelijke maar moeilijk leesbare onderbouwing van het bestaan en de werking
van het nulpunt-energieveld. Dit pulserende energieveld
is in feite een reusachtig opslagmedium voor informatie
van nu en van alle tijden. Het is ook verantwoordelijk voor
ons bewustzijn en het is de bron van informatie die onze
gezondheid reguleert. Het verklaart daarmee bijvoorbeeld
verschijnselen als synchroniciteit en helderziendheid. Het
boek laat zien hoe informatie uit dat veld via licht doorwerkt in onze cellen. Interessant wordt het als blijkt dat wij
de biofotonen (=licht) die opgeslagen zijn in groenten en
fruit als informatie verwerken in onze cellen. Het gaat dus
niet alleen om de mineralen en eiwitten etc, maar om essentiële informatie voor gezond zijn.
In de nieuwsbrief van ‘vruchtbare aarde februari 2005 wordt
deze kennis toegepast op onze voedingmiddelen: licht is
informatiedrager; ons lichaam organiseert zich mede door
licht .
Voeding heeft dan ook twee kwaliteiten:
1. voeding levert voedingsstoffen, bestaande uit bouwstoffen, brandstoffen, vitaminen en mineralen; uit TNO onderzoek van 1990 bleek al dat Nederlanders lijden aan
een tekort aan voedingsstoffen door verzuurde bodems
(effect: voedingsstoffen worden dan moeilijker door
planten opgenomen) , eenzijdige bemesting ( effect: bodem is arm aan mineralen en sporenelementen), eenzijdige en geraffineerde voeding, verkeerde voedselcombinaties( effect: opname voedingsstoffen neemt af)
2. voeding heeft een ordenende invloed op het energetisch
niveau van ons lichaam. Hoe kan dat? Ons lichaam bevat biofotonen die een cruciale rol spelen in ons lichaam
(dr.F.A.Popp) het lichaam neemt biofotonen op uit de
omgeving en uit voedsel en slaat die op in de DNA helix.
Dit lichtsignaal, die biofotonen zijn een informatiedrager; die informatie doorgeeft aan
onze cellen, en
zo de weerstand
en gezondheid in
ons lichaam organiseert; het is
dus van belang
om
energetisch
gezonde voeding
tot je te nemen!
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Aquarius Alliance Academie
naar aanleiding van een interview met Heleen van Haaften
door Annette van den Berg

Een plek voor iedereen die meer wil leren van
bewuste en geaarde landbouw
Als het aan Heleen van Haaften ligt, gaat de Aquarius
Alliance Academie nog dit jaar van start. Ze is druk
bezig om na te gaan hoe zo’n Academie het beste kan werken. Een Academie (Academia in het Grieks) is letterlijk een leerschool, een plaats
om kennis en ervaringen uit te wisselen, een plek om samen te leren.
Het idee is dat boeren en tuinders, met en zonder ervaring, professionals
en burgers bij de Aquarius Academie aan kunnen kloppen als zij willen
leren hoe ze mee kunnen werken aan een bewustere en meer geaarde
land- en tuinbouw die levens-middelen voortbrengt, middlen om te leven, groenten en vlees met vitaliteit, levensenergie.
De eerste opdracht van de Aquarius Academie is om de kennis en ervaringen van melkveehouders van de vereniging PMOV - het platform
Minderhoudhoeve-Ossekampen-Velvanla – te verdiepen en verspreiden.
PMOV heeft als een studievereniging geleerd en in praktijk gebracht hoe
je op een natuurlijke wijze bodem-plant-diersysteem in balans kunt
brengen.
Een andere opdracht is om andere natuurlijke en duurzame kringloopsystemen in de land- en tuinbouw, zoals bijvoorbeeld permacultuur,
onder de aandacht te brengen, maar altijd participatief, altijd via
praktijkervaring en delen van kennis, altijd trans-disciplinair.
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Voedsel en natuur
door Arend Joosten, streekproducten, www.deoudemuur.nl
De koning van het bos en… van de tuin: pompoenen!
Tijdens een wandeling in september mocht ik getuige zijn van de
majestueuze tred van de koning in het bos. Het mannetjesedelhert. Alle
herten leven bijna het
hele jaar in gescheiden
roedels. Als de mannelijke kalveren gaan puberen worden ze lastig.
Er is niets nieuws onder
de zon. Vanaf dat moment sluiten ze zich aan
bij een herenroedel. Die
herenroedels vallen omstreeks begin september
uit elkaar, want heren
die denken een kans te
maken op een intiem feestje met bevallige dames gaan op zoek naar de
damesroedels. Ik mocht vorige week enkele heren gade slaan. Ze dragen
allemaal een indrukwekkend mooi gewei op hun kop. De sterkste dieren
verwerven zich een damesroedel maar de concurrentie zit niet stil. Je
weet niet wat je ziet, of misschien wel beter, wat je hoort. In het bos is
het voortdurend een kabaal van oergeluiden om de rivalen te overtuigen
dat de strijd niet voor de poes zal zijn.
Ik kijk graag om me heen, ook op mijn routes door de regio Achterhoek
en Liemers.
Ik haal en breng namelijk lekkere groenten en zuivel van land naar klant.

Colofon
De Aquarius Alliance Nieuwsbrief is een
tweemaandelijks uitgave van de Aquarius
Alliance, waarin partners elkaar
inspireren bij het ontwikkelen van
een gezonde, bewuste nieuwe landen tuinbouw
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Ik zie de wisseling van de seizoenen. Op mijn
vroege ritten naar het noorden is het nog lange
tijd donker, ik ben al in de buurt van Kampen
voordat de ochtendschemering de silhouetten zichtbaar maakt. Het is nu volop oogsttijd
voor suikermaïs en pompoenen. Dat zijn enkele voorbeelden van de regionale productie in
de Achterhoek. In het biologische aanbod is de
pompoen al een gemeen goed geworden. maar
er zijn nog altijd mensen die er nog niet veel
raad mee weten. Zij weten niet wat ze missen.
Je maakt er o.a. een heerlijke soep van. Ik heb
voor u nog een simpel pompoensoeprecept.

Pompoensoeprecept:
2 kg pompoen – 5 grote uien – 2 teen knoflook –
3 liter groentebouillon – zout – zwarte peper –
1 prei.
 ook de in stukken gesneden pompoen
K
(schillen hoeft niet, mag wel) in de bouillon gaar, samen met de ui en knoflook. Laat
een drie kwartier koken. Pureer de soep
met een staafmixer of roerzeef. Maak op
smaak met de peper en voeg zout toe. Snijd
de prei in dunne ringen en voeg die toe aan
de hete soep. Laat nog 5 minuten koken.
Arend Joosten, distributeur van lekker eten
uit de streek van Achterhoek tot Overijssel.
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