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Mededelingen
In Zwolle zijn we bezig om een vaste studiegroep op te zetten, die eens in de twee maanden
bij elkaar komt voor een praktijkdag. Ik kreeg toen de vraag of dit in Heeze ook mogelijk is.
Het antwoord is “Ja”. Heb je dus belangstelling om op regelmatige basis in Heeze te
verdiepen in het werken en leven op basis van de BN, dan hoor ik dat graag.

De natuur
Vandaag las ik in de nieuwsbrief van Bert deze rake uitspraak:
Als je naar de natuur kijkt, dan is daar geen "je best doen".
Gras probeert niet om te groeien; het groeit.
Vissen doen niet hun best om te zwemmen; ze zwemmen.
Het is hun aard
Hieronder de dagelijkse gedachte van 8 februari van https://www.dagelijksegedachte.net:
“De natuur kent het grote geheim en glimlacht”.
Wij zouden vaker moeten glimlachten en moeten vertrouwen op de natuur…

Bruce Lipton en Ruperd Sheldrake in gesprek
In deze, dik anderhalf uur durende ontmoeting tussen Rupert Sheldrake en Bruce Lipton
wordt haarfijn uitgelegd wat, of wie we zijn: een gigantische verzameling microben, die zich
georganiseerd hebben tot een werkend systeem dat in stand wordt gehouden door zijn
omgeving!
Dat laatste, die omgeving, is cruciaal voor het gezond overleven, of ziek ten onder gaan van
elke microbe en dus ook de samenstelling daarvan: wij.
Het stamcel onderzoek van Bruce Lipton (Biologie van de Overtuiging) wordt hier haarfijn
samenvoegt met de morfische velden van Sheldrake.
Als je wilt begrijpen wat ziekte is en wat het veroorzaakt, moet je deze conversatie zien.
Dan wordt duidelijk waarom de mediamaffia een wereldbeeld schept van gebrek en oorlog.
Het is de omgeving, zoals die zich aan ons voordoet die ons ziek maakt, niet de microben!
https://www.youtube.com/watch?v=MQxcFL1uuk8

Oefenen
Vraag van vorige 2 maanden
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?
Antwoord: Autistische constellatie, megalomane constellatie. Klachten behoren bij de
eigenwaarde inbreuk. De zweefconstellatie moet ook meespelen.
Nieuwe casus
Diagnose MS. Klachten: tintelingen en gevoelloze plaatsen in de benen.
Wat is het thema en in welke fase bevindt deze persoon zich? Hoe komt het dat MS-patiënten
vaak in een rolstoel belanden?

Nieuw op mijn site
Artikel van Frans Meiring over het bio-logische programma van de baarmoeder:
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?”
• Vrijdag 11, zaterdag 12, donderdag 17 en vrijdag 18 maart te Ede
• Vrijdag 10, zaterdag 11, woensdag 15 en donderdag 16 juni te Schipluiden (nabij
Delft)

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).
• Vrijdag 7, zaterdag 8, donderdag 13 en vrijdag 14 oktober te Schipluiden (nabij Delft)

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 18 maart: Praktijkdag "Het verhaal van het lichaam" te Ede
• Zaterdag 9 april: Praktijkdag “Evolutie van de kiembladen” te Amstelveen
• Dinsdag 26 april: Praktijkdag “Leer jezelf kennen” te Heeze
• Vrijdag 27 mei: Praktijkdag “Leer jezelf kennen” te Wervershoof.
• Donderdag 16 juni: Praktijkdag “Het verhaal van het lichaam” te Schipluiden
• Vrijdag 14 oktober: Praktijkdag “Leer jezelf kennen” te Schipluiden

Congres
Vrijdagavond 2 t/m zondag 4 september 2016 te Eerbeek.
Richtlijn voor deelname: kennis evenredig aan de beide 3-daagse basisworkshops van Mies
of module 1 en 3 van het seminar van Bert (organen + psyche).
Voor eer informatie graag contact opnemen met mij of Bert.

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 30 maart 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 activiteiten zie http://learninggnm.com/documents/bert_calendar.php 	
  
	
  
	
  
Warme groet
Mies
Leven in Vertrouwen
www.levensbewustzijn.nl
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

