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Mededelingen
Er zijn zeer binnenkort nog enkele plaatsen beschikvaar voor een paar activiteiten :
•

•
•

Themadagen over de ogen. Door enkele “last minute” afmeldingen zijn er nog 1 à
2 plaatsen beschikbaar voor morgen en overmorgen in Soest. Wil je nog
meedoen, reageer dan snel.
Driedaagse basisworkshop “Vertrouw je Lichaam, Burgum (Friesland):
donderdag 3 t/m zaterdag 5 september van 10:00 tot 18:00 uur.
Driedaagse workshop “Psychische problemen zijn overlevingsmechanismen”,
Zwolle, 9, 10 en 17 september met aansluitend een praktijkdag

Boek: "De Zielsoorzaken van Ziekte”
Deze Nederlandse vertaling van dit boek van Bjorn Eybl heb ik bij elke lezing en workshop
bij me. Kosten: € 55,-.
Een factuur is mogelijk via Karin van Baelen, de vertaalster. Wil je hem opgestuurd hebben,
dan graag je bestelling via Karin regelen.

Voelualiseer
In mijn workshops gaat het me vooral om de denkwijze die de biologische natuurwetten
impliceren en die veel verder gaat dan het fysieke lichaam: onze overtuigingen manifesteren
zich, hetzij in ons eigen fysieke lichaam, hetzij in de omstandigheden van ons leven.
Het Hamers Kompas als mechanisme van creatie verklaart, waarom praten met je cellen,
visualiseren maar vooral “voelualiseren” werkt.
https://www.youtube.com/watch?v=vfyUztyvGC4
https://www.youtube.com/watch?v=uKRUGfrqR1E&feature=youtu.be
Deze van vorige keer mag ook hier niet ontbreken, hij is absoluut geweldig!
https://www.youtube.com/watch?sns=fb&v=fvXghIPLyvI&app=desktop

Antwoord op de casus van de vorige keer
Ik had de poep geassocieerd met een scheidingsconflict: ik wilde ervan gescheiden worden.
Dat werd duidelijk toen het ging jeuken. De inslag, de oplossing, de PCL-A en de crisis zijn
ongemerkt in zeer korte tijd voorbij gegaan en ik merkte pas iets in de PCL-B: de jeuk.

Activiteiten (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/)
Introductielezing "Begrijp het proces en de betekenis van je ziekte"
•

Zondagmiddag 4 oktober te Maria Hoop (midden Limburg)

Driedaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam”
•
•

Donderdag 3 t/m zaterdag 5 september te Burgum, Friesland
Vrijdag 23 t/m zondag 25 oktober te Maria Hoop (Midden Limburg)

Vierdaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam” met de praktijk „Hoe kom je tot de
kern?”
•

Donderdag 8, vrijdag 9, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober te Wervershoof (Noord
Holland).

Driedaagse workshop „Psychische Problemen zijn Overlevingsmechanismen
•
•
•

Woensdag 9, donderdag 10 en donderdag 17 september te Zwolle, met op vrijdag de
18e de praktijkdag "Oefenen" of “Leer jezelf kennen”.
Woensdag 28 t/m vrijdag 30 oktober te Hilversum.
Vrijdag 13, zaterdag 14 en zaterdag 21 november te Beernem, België (nabij Brugge)

Praktijkdagen
Er wordt altijd rekening gehouden met de interesses van de deelnemers en elke praktijkdag is
anders, ook al is het onderwerp hetzelfde.
•

•

Vrijdag 18 september: praktijkdag “Oefenen” of “Leer jezelf kennen” te Zwolle.
Deze is aansluitend op de workshop "Psychische Problemen zijn
overlevingsmechanismen". Indien er ruimte is, kunnen anderen deelnemen.
Vrijdag 16 oktober: praktijkdag "Hoe kom je tot de kern?" te Wervershoof (Noord
Holland). Deze maakt onderdeel uit van de vierdaagse workshop. Indien er ruimte is,
kunnen anderen deelnemen.

Themadagen
•
•

Maandag 31 augustus en dinsdag 1 september: themadagen "De Ogen" te Soest in
samenwerking met Bert van Grondelle
Donderdag 1 oktober: themadag "Botten, pezen, spieren en gewrichten" te
Hurwenen, nabij Den Bosch

Studiegroep Roosendaal
Er is een leuke groep mensen die bij mij thuis in Roosendaal maandelijks bij elkaar komen
voor een praktijkmiddag bij mij thuis in Roosendaal. De eerstvolgende bijeenkomst is
woensdagmiddag 16 september om 13:30 uur. Mocht je hier in de buurt wonen en hiervoor
belangstelling hebben, neem dan even contact met me op.
Aanmeldingen voor alle activiteiten graag per email.
Heb je belangstelling voor een lezing, workshop of themadag bij jou in de buurt, laat me
dat dan weten. Ik ben altijd bereid om iets te verzorgen.

Activiteiten van Bert van Grondelle te Rotterdam:
Bert heeft ook een 12-daags seminar ontwikkeld waarin je heel veel gedetailleerde informatie
krijgt.
Voor zijn GNM-activiteiten zie http://www.learninggnm.com/documents/bert-calendar.php
Voor al zijn activiteiten zie http://www.zichtopvoelen.nl
Warme groet
Mies
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