
   
 

 
 “Opdat de natuur weer vol van leven is, gewassen voortbrengt die vol van 

levenskracht zijn. Zodat we ons kunnen voeden met voeding, voor ons lijf en 
onze ziel”. 
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Beste geïnteresseerde,  
 
Mijn missie is om de boer dichter bij de bodem te brengen en de bodem dichter bij de boer, zodat de 
bodem weer vol van leven is en gewassen voortbrengt die vol van levenskracht zijn. Zodat we ons kunnen 
voeden met voeding voor ons lijf en onze ziel. Via deze brief wil ik je meenemen in mijn initiatief en 
uitnodigen om mogelijk financiële ondersteuning te bieden om mijn idealen te verwerkelijken. 
 
Mijn naam is Martijn van den Huijssen, 39 jaar en dynamisch bodemonderzoeker en adviseur. Mijn hart is 
vol van de harmonie die in de natuur aanwezig is, het leven en de energie die daar mee verbonden is. Ik 
ervaar een wens vanuit de natuur om meer in contact te komen en samen te werken met de mensen. Ik 
voel het verlangen om bewustzijn te creëren bij de boer om vanuit co-creatie samen te werken met de 
bodem, gewassen en omgeving. Ik voel me geroepen om de boer in dit proces te ondersteunen en 
begeleiden en daarbij als brug tussen de elementaire en fysieke wereld te fungeren.  
 
Initiatief 
De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar de effecten van bloesemremedies op landbouwgrond. 
Hierin ontdekte ik dat bloesemremedies ingezet kunnen worden om bodemproblemen op te lossen en de 
balans te herstellen zodat er minder gewasuitval is. Ik raakte bevlogen door het idee dat deze 
bloesemremedies mogelijk ook gebruikt kunnen worden als preparaten, gelijkwaardig aan de preparaten 
van Rudolf Steiner.  
 
Met deze bloesempreparaten wil ik aansluiten bij de huidige individualiteitsontwikkeling binnen de 
maatschappij, omdat ik heb ontdekt dat elke bodem, boer en omgeving een andere behoefte en vraag 
heeft. Deze verbinding en afstemming is altijd uniek, omdat elke boer een andere individualiteit 
meedraagt en andere bedrijfsmoeilijkheden- en mogelijkheden ontmoet. Vanuit deze optiek vraagt een 
preparaat dus ook om afstemming met de boer, bodem, elementwezens/deva en zijn bedrijf. Door 
gebruik te maken van bloesemremediepreparaten kan het preparaat beter afgestemd worden op de 
behoeften van de bodem en zijn gewassen. Ik maak gebruik van chromatografie en stijgbeelden om 
gewas- en bodemproblemen zichtbaar te maken en de ontwikkeling te volgen.  
 
Mijn toekomstdroom is om boeren te begeleiden om zelfstandig in contact te komen met de elementaire 
wereld, om met haar af te stemmen en samen te werken zodat "ons" voedsel vol van vitaliteit en 
levenskracht is en kan dienen als voeding voor de geest.  
 
Wat maakt dat ik dit doe? 
Als kind voelde ik mij altijd gedragen en geborgen door de natuur, ik ervaarde een sterke band met 
bomen, planten en bloemen. De natuur gaf me signalen in het leven en gaven richting aan mijn weg. In de 
jaren daarna voelde ik ook steeds meer de kracht van de natuur om samen te werken, samen te werken 
met de natuur om de natuur te ondersteunen en hoe de natuur de mens kan ondersteunen.  De synergie 
tussen mens en natuur ontmoette ik in alle facetten van mijn leven tijdens mijn groentetuin, opleiding tot 
kruidengeneeskunde en opleiding tot bloesemtherapeut. 



   
 

 
Uiteindelijk kwam alles samen bij mijn biologisch dynamisch onderzoek bij de BD vereniging naar de 
werking van bloesemremedies op landbouwgrond. Ik heb ervaren dat zowel voor mensen, dieren en de 
natuur deze bloesemremedies, later bloesempreparaten een herstellende en vitaliserende werking 
hebben. De verbindende schakel in dit proces waren de natuurwezens. De natuurwezens begeleiden de 
processen in de natuur en  helpen ons mensen om in contact te komen met de natuur. Hier aangekomen 
voelt het als mijn zelfverwezenlijking om de boer te helpen om in contact te komen met de bodem en 
vanuit daar samen te werken met de natuur om voedsel te produceren wat voeding is voor lichaam, ziel 
en geest. Mijn individuele scholingsweg zal ik gebruiken om anderen te helpen op hun weg van scholing. 
Mijn wens is dan ook boeren te helpen met het afstemmen op hun bodem, gewassen en 
bedrijfsindividualiteit en eenieder die geïnspireerd raakt te helpen op zijn of haar scholingsweg naar het 
ontwikkelen van de waarneming op etherisch niveau.   
 
Hulp gevraagd 
Mijn onderzoek en (toekomstige) dynamische bloesempreparaten zijn een ontwikkeling voor de 
biologisch-dynamische landbouw en de mens in de wereld. Met het schenkingsgeld kan ik het onderzoek 
en de ontwikkeling van bloesempreparaten realiseren. Mijn streefbedrag is €9.500,- hiermee kan ik een 
jaar werken aan mijn levenswerk. Alle beetjes helpen daarbij, alle schenkingen zijn van harte welkom en 
brengen mij dichter bij mijn toekomst. Ik zou het zeer waarderen als je deze brief in je netwerk zou willen 
verspreiden. Mocht je het waarderen, dan houd ik je graag op de hoogte over mijn onderzoek, 
stijgbeelden en de ontwikkeling van bloesempreparaten. Na afloop stuur ik je het volledige 
onderzoeksrapport en de nieuwe ontwikkelingen voor de toekomst.  
 
Schenkingen mogen overgemaakt worden op:  
NL09ASNB0708749348, ten name van MPA van den Huijssen 
Meer info over mijn bedrijf, onderzoek en projecten, kijk op www.degroene-vallei.nl 
Email: info@degroene-vallei.nl telefoonnummer: 06-17139398 
 
Naast het ontvangen van schenkingen sta ik ook open om in contact te komen met mensen die grond 
beheren, waar ik mijn dynamische bodemvitalisatie toe mag passen om de bodem te harmoniseren en 
vitaliseren.  
 
Voor meer vragen kunt u mij te allen tijden per mail of telefoon bereiken.  
 
Warme groet, 
Martijn van den Huijssen  
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