Verander de wereld, begin bij jezelf
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Mededelingen
Er zijn een aantal nieuwe activiteiten in november en begin december, zie voor meer
informatie de agenda op mijn site: http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agendaworkshops-en-lezingen/
• Maandagavond 16 november: Introductielezing “Begrijp het proces en de
betekenis van je ziekte”, Heeze (nabij Eindhoven)
• Donderdag 26 t/m zaterdag 28 november: Driedaagse basisworkshop “Vertrouw je
Lichaam”, Heeze.
• Woensdagavond 2 december: Lezing “Ben je bang voor kanker” te Maria Hoop
(midden Limburg). Zie http://1frissewind.nl/lezing-ben-jij-bang-voor-kanker/
• Donderdag 3 december: Praktijkdag "Hoe kom je tot de kern?" te Maria Hoop
• Vrijdag 4 december: Themadag “EFT op basis van de biologische natuurwetten” te
Maria Hoop
Ook zijn er een aantal data gewijzigd voor begin volgend jaar, dit is bij de activiteiten in het
rood aangegeven.
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.

Verander de wereld, begin bij jezelf
Dat is een bekend gezegd, maar de biologische natuurwetten laten je zien hoe waar dit
gezegde is.
Wij zijn creatieve wezens, onze overtuigingen worden onze fysieke werkelijkheid.
Gebeurtenissen zijn het resultaat van de collectieve menselijke percepties en overtuigingen,
fysieke problemen zij het resultaat van de individuele perceptie naar aanleiding van de
gebeurtenissen. De processen van het LEVEN zijn analoog aan de processen van het lichaam.
De processen van het LEVEN uiten zich in gebeurtenissen, de processen van het lichaam in
fysieke klachten en ziekten. Maar alles is onze eigen creatie…
Als je dit eenmaal beseft, dan is strijd tegen bepaalde gebeurtenissen onzin, ze zijn immers
ontstaan vanuit onze menselijke percepties en overtuigingen, die ook binnen onszelf leven.
We zijn immers onderdeel van die mensheid...

We kunnen alleen iets veranderen als we onze percepties en overtuigingen veranderen, als we
gaan inzien hoe die zowel gebeurtenissen als fysieke klachten creëren. Een ieder, die hier
inzicht in krijgt en zijn percepties en overtuigingen verandert, zal bijdragen aan het collectief,
waardoor langzamerhand ook het collectief zal veranderen.
Het mooie is dat de biologische natuurwetten, die werkzaam zijn in je lichaam, je dit laten
zien als je het door trekt naar een hoger plan, het LEVEN zelf.

Antwoord casus Themba
Plassen: territoriummarkering, ik ben weggegaan uit zijn territorium, hij had het niet goed
afgebakend.
Graven en druk zijn: aandacht vragen, onzekerheid.
Kreupel aan de rechter poot: vast zitten, niet kunnen rennen, partnerkant, heeft met mijn man
te maken.
Linker achterpoot: heeft met mij te maken: ik liet hem niet meer rennen, moeder-kind-kant.

Activiteiten (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda-workshops-en-lezingen/)
Introductielezing "Begrijp het proces en de betekenis van je ziekte"
• Maandagavond 16 november te Heeze (nabij Eindhoven)
• Woensdagavond 2 december: Lezing “Ben je bang voor kanker” te Maria Hoop
(midden Limburg). Zie http://1frissewind.nl/lezing-ben-jij-bang-voor-kanker/
• Dinsdagavond 1 maart 2016 te Zeijen, nabij Assen
Basisworkshop „Vertrouw je Lichaam”
Driedaagse:
• Donderdag 26 t/m zaterdag 28 november te Heeze (nabij Eindhoven)
Vierdaagse inclusief de praktijkdag “Hoe kom je tot de kern?”
• Vrijdag 8, zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 januari te Amstelveen (data
gewijzigd).
• Donderdag 21, vrijdag 22, donderdag 28 en vrijdag 29 januari te Maria Hoop,
(midden Limburg) (data gewijzigd).
Workshop „Psychische Problemen zijn Overlevingsmechanismen”
Driedaagse:
• Woensdag 28 t/m vrijdag 30 oktober te Hilversum.
Vierdaagse inclusief de praktijkdag “Leer jezelf kennen”:
• Donderdag 19, vrijdag 20, donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2016 te Wervershoof
(nabij Hoorn).

Praktijkdagen
Er wordt altijd rekening gehouden met de interesses van de deelnemers. In de ochtend wordt
er dieper ingegaan op een bepaald aspect van de theorie en de middag is praktijk met
oefeningen en casussen. Elke praktijkdag is anders, ook al is het onderwerp hetzelfde.
• Donderdag 3 december: Praktijkdag "Hoe kom je tot de kern?" te Maria Hoop
• Zaterdag 16 januari: Praktijkdag "Hoe kom je tot de kern?" te Amstelveen. Deze
maakt onderdeel uit van de vierdaagse workshop. Indien er ruimte is, kunnen anderen
deelnemen (datum gewijzigd).
• Donderdag 11 februari: Praktijkdag “De Hersenen” te Zwolle (datum gewijzigd).
• Vrijdag 12 februari: Praktijkdag “Bewustzijnsevolutie” te Zwolle (datum gewijzigd).
• Vrijdag 27 mei: Praktijkdag “Leer jezelf kennen” te Wervershoof. Deze maakt
onderdeel uit van de vierdaagse workshop. Indien er ruimte is, kunnen anderen
deelnemen.

Themadagen
• Donderdag 5 november: Themadag “EFT op basis van de biologische
natuurwetten” te Zwolle
• Vrijdag 4 december: Themadag “EFT op basis van de biologische natuurwetten” te
Maria Hoop

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 bijeenkomsten zijn
woensdagmiddag 18 november en 16 december om 14:00 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://learninggnm.com/documents/bert_calendar.php
Voor al zijn activiteiten zie http://www.zichtopvoelen.nl

Warme groet
Mies
Leven in Vertrouwen
www.levensbewustzijn.nl
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

