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Mededelingen
De praktijkdagen in Zwolle van 11 en 12 februari zijn samengevoegd tot 1 praktijkdag op de
12e. Als theoretische verdieping wordt er begonnen met de presentatie over het biologische
programma in de hersenen en daarna gaan we door met het achterhalen van de kernangst en
hoe deze om te keren. Zie ook
http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda-workshops-en-lezingen/
Begin september komt er een workshop/congres,	
  georganiseerd door Bert van Grondelle en
mijzelf over de biologische natuurwetten.
We hebben een datum: 2 t/m 4 september en een locatie: Eerbeek. Verder moet er nog erg
veel worden uitgewerkt, maar heb je interesse, noteer deze data dan alvast. Het worden
zonder twijfel mooie en inspirerende dagen!

EFT: Tapping World Summit
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in EFT: van 22 februari tot 2 maart is de volgende
Tapping World Summit: http://www.thetappingsolution.com/blog/2016-tapping-worldsummit/. Gedurende 10 dagen worden er twee online presentaties van ervaren EFTtherapeuten gegeven, elk met een ander thema. Deelname is gratis.
Erg interessant, een aanrader!	
  	
  

Het Zika virus volgens de biologische natuurwetten
Zoals altijd gaan we uit van de symptomen en bepalen aan de hand daarvan het thema en de
fase: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/167118-zika-virus-symptomenoorzaak-en-behandeling.html
• Koorts: algemeen genezingssymptoom
• Huiduitslag: scheidingsconflict in genezing
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Gewrichtspijnen en zwelling: eigenwaarde inbreuken in genezing, zwelling duidt op
het syndroom
Oogontsteking: iemand uit het oog verliezen, dus een scheidingsconflict in genezing
Gevoelloosheid: pijnlijke, brute scheiding in genezing
Hoofdpijn: algemeen genezingssymptoom
Gebrek aan eetlust: conflictactief, maar kan ook genezing zijn als men zich erg
beroerd voelt
Overgeven: crisis in de genezingsfase
Diarree: crisis in de genezingsfase
Buikpijn: kan conflictactief maar ook genezing zijn.

Complicaties:
Guillome-Barré: ik kan niet weg komen, ik zit vast, ik kan me niet bewegen, etc.
Verlammingen horen meestal bij de genezing. Dit is een lastige, want doordat men verlamd
is, kan men zich weer niet bewegen! Een vicieuze cirkel, oftewel een hangende genezing, is
meestal het resultaat. Vroeger viel Guillome-Barré onder polio.
Afwijkingen aan het ongeboren kind kunnen vaak toegeschreven worden aan conflictinslagen
tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Dus wat is er gebeurd? Wat zijn de
omstandigheden in de regio’s waar het “virus” rondwaart?
Als je naar het gehele plaatje kijkt, dan zie ik scheidingsconflicten en eigenwaarde inbreuken.
Er is geen veilige leefomgeving, men wordt tegen de zin gescheiden van mensen van wie men
houdt en wordt lastig gevallen door mensen die men als een gevaar ervaart. En men kan niet
wegrennen, men kan niet vluchten, men kan geen grip krijgen op de situatie.
Ik hoorde iets over abortussen. Dat kan ik zo snel niet terugvinden bij de symptomen, maar
abortussen doen me denken aan een dubbel territoriumverliesconflict, de postmortale
constellatie: de leefomgeving is niet veilig genoeg om de nakomeling de omstandigheden te
bieden die het nodig heeft om gezond op te groeien en het lichaam aborteert het jong.
Ik hoorde een verhaal van een vrouw van wie 4 van de 8 paarden aborteerden na het kappen
van een mooi, groot bos naast hun bedrijf. Zij voelde zelf de pijn van de natuur bij het
kappen. Als zíj het al voelt, wat denk je dat de paarden voelen?
Hier wordt veel angst gezaaid en er wordt een bepaalde perceptie van het “virus” in
geprogrammeerd. Mensen bij wie het gevonden, raken in paniek en gaan de symptomen
manifesteren die bij de diagnose horen: de overtuiging manifesteert zich en wordt daarmee
bevestigd.
Dat is de kracht van onze geest: de angst voor het virus is erger dan het virus zelf.
De Bijbel begint met: “In den beginne was er het WOORD”… We worden gevoerd met
percepties, die we vervolgens onbewust netjes uitvoeren.
Laat je geen angst aanpraten, wordt je bewust hoe het werkt en kijk er anders naar! Als je je
onveilig gaat voelen door het nieuws over het Zika virus, dan creëert dat de biologische
programma's die tijdens de genezingsfase deze symptomen laten zien. Haal je je schouders
op, dan ontstaat er geen programma. Wordt je toch ziek doordat je een andere stresssituatie
hebt opgelost, dan weet je dat je daarvan aan het herstellen bent en dat het "virus" je daarbij
helpt. Je hoeft dus niet bang te zijn voor het virus, noch voor de "ziekte".

Ter overdenking:
Bestaan virussen wel? Bekijk de presentaties Virusmania 1 en 2 van Caroline Markolin, ga
googelen en oordeel zelf: http://www.levensbewustzijn.nl/Inspiratiebronnen/Biologischenatuurwetten/Online-presentaties-en-interviews/

De ommekeer wordt zichtbaar
Er komen steeds meer artikelen in de mainstream media die de wantoestanden in de reguliere
zorg en de werking biologische natuurwetten bevestigen:
• PSA-waarden foutief gebruikt om prostaatkanker op te sporen:
https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/richard-j-ablin/the-great-prostate-hoax/	
  
• Vaccinatie industrie ontmaskerd door reguliere universiteit:
http://brekendnieuws.nl/20-01-16-australische-vrouw-promoveert-op-ontmaskerenvaccinatie-industrie.html#.VqCsP7_t6LU.facebook
• Meisje geneest van leukemie door “niets” te doen, van haar te houden en van het leven
te genieten. Mooi om te lezen hoe dit genieten is ontstaan! Daarvóór waren ze alleen
bezig met afscheid nemen van haar, dat was de omkering:
http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/4234518/2016/01/29/N-iacute-etbehandelen-was-redding-van-Charlotte15.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=201601
29&utm_userid=bfbf3a5-f0fb-071b-de04-40021281a60b
Nieuwetijdskinderen laten onze geestelijke vermogens zien: 	
  
https://www.facebook.com/somyachat/videos/10208540184846649/?theater

Oefenen
Vraag van vorige week:
Welke constellatie(s) herken je uit deze karaktereigenschappen?
• Is goed van de tongriem gesneden
• Heeft moeite met luisteren
• Kan zich flink opwinden, gaat dan vrij agressief praten en dan kom je er helemaal niet
meer tussen
Antwoord: mythomanie en agressieve constellatie.
Als deze persoon ook de volgende karaktereigenschappen vertoont, waar denk je dan aan?
• Is goudeerlijk, rijd altijd langs dezelfde weg. Als die weg opgebroken is, is hij de weg
kwijt.
• Is erg van zichzelf overtuigd, praat vaak wat denigrerend over anderen.
• Fysieke klachten: jichtteen, pijnlijke handen, binnenin.
Bevestigen de fysieke klachten het gedrag en het thema dat erbij hoort?
Welke constellatie moet er nog meer spelen?

Nieuw op mijn site
Artikel van Frans Meiring over het bio-logische programma van de prostaat:
http://www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl/Artikelen/.

Activiteiten (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda-workshops-en-lezingen/)
Lezingen
Introductielezing "Begrijp het proces en de betekenis van je ziekte"
• Dinsdagavond 1 maart 2016 te Zeijen, nabij Assen, zie http://innerlijk-besef.nl/
• Woensdagavond 20 april: webinar in het kader van de Gezond Verstand Avonden.
Meer informatie volgt.
Workshops
Vierdaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam” inclusief de praktijkdag “Hoe kom
je tot de kern?”
• Maandag 1, dinsdag 2, maandag 15 en dinsdag 16 februari te Heeze (nabij Eindhoven)
• Vrijdag 11, zaterdag 12, donderdag 17 en vrijdag 18 maart te Ede
Vierdaagse workshop „Psychische Problemen zijn Overlevingsmechanismen” inclusief
de praktijkdag “Leer jezelf kennen”
• Maandag 18, dinsdag 19, maandag 25 en dinsdag 26 april te Heeze (nabij Eindhoven)
• 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.
De praktijkdagen “Hoe kom je tot de kern?” en “Leer jezelf kennen” zijn onderdeel van de
workshops “Vertrouw je lichaam” en “Psychische problemen zijn overlevingsmechanismen”.
• Vrijdag 12 februari: Praktijkdag “De kernangst achterhalen” te Zwolle
• Dinsdag 16 februari: Praktijkdag "Hoe kom je tot de kern?" te Heeze
• Vrijdag 18 maart: Praktijkdag "Hoe kom je tot de kern?" te Ede
• Dinsdag 26 april: Praktijkdag “Leer jezelf kennen” te Heeze
• Vrijdag 27 mei: Praktijkdag “Leer jezelf kennen” te Wervershoof.

Congres
Vrijdagavond 2 t/m zondag 4 september 2016 te Eerbeek. Meer informatie volgt.

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 24 februari 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, thema- of praktijkdag 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

