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Deze maand zijn er 2 lezingen:
o Op 11 mei is er een lezing over de Maya kalender. Deze gaat dus niet over de
BN, maar ik heb daarin de evolutie van de kiembladen en de conflictthema’s
wel herkend. Deze kalender speelt ook een rol in mijn workshop “Vertrouw je
Lichaam”.
o Op 18 mei is de introductielezing “Begrijp het proces en de betekenis van je
ziekte” is Schipluiden, nabij Delft.
Op 6 en 7 juni zijn er 2 praktijkdagen in Heeze: “De kernangst achterhalen” en “EFT
op basis van de BN”. In de afgelopen 2 nieuwsbrieven was ik deze dagen vergeten te
vermelden, ze staan wel al een paar maanden op mijn site. Dit kan uitmonden in een
vaste groep in Heeze. Heb je daar belangstelling voor, probeer deze dagen dan mee te
doen, dan zit iedereen min of meer op hetzelfde niveau.
Op 14 en 15 juli geven Bert en ik samen de themadagen over de ogen in Ammerstol,
een plaatsje aan de Lek onder Utrecht. We beseffen dat het in de zomervakantie valt
maar hopen op voldoende belangstelling. Lukt dat niet, dan hebben we nog 2 extra
dagen in oktober gereserveerd.
Het congres van 2 t/m 4 september gaat door en staat nu op de site. Richtlijn voor
deelname: kennis equivalent aan mijn beide workshop of module 1 en 3 van het
seminar van Bert van Grondelle.
Op de donderdagen 8, 15, 22 en 29 september vindt de basisworkshop “Vertrouw je
Lichaam” plaats in Hoogstraten, België (nabij Breda).
Het webinar dat ik op 20 april heb gegeven in het kader van de
GezondVerstandAvonden is via de GVA voor € 7,50 te koop:
http://gva-nederland.ccvshop.nl/Webcast-Mies-Kloos

Onderzoeken bevestigen de Biologische Natuurwetten.
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Minder patiënten sterven als dokters staken:
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industrybigpharma148.htm
Koorts en kanker, wanner kanker vanzelf weg gaat:
http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_11/nummer_6/artikel_510/dossier-koortsen-kanker-wanneer-kanker-gewoon-weggaat.html
Wonden en blessures: ontstekingen bevorderen de genezing:
http://phys.org/news/2010-10-scientists-inflammation-wounds.html
Natuurlijk wordt er in deze artikelen naar een ander verklaring gezocht dan degene die
voortvloeit uit de kennis van de Biologische Natuurwetten. Het kan immers niet waar zijn dat
het lichaam zichzelf geneest en dat alle verschijnselen die daarmee gepaard gaan geen kwaad
kunnen en niet “bestreden” hoeven/dienen te worden!

Een ware leegloop
Afgelopen weken zijn erg druk geweest met 7 opgroeiende pups:
https://www.youtube.com/watch?v=2BT-GtsxDPA.
De laatste week spande de kroon: ze bleven niet meer in het nest (een kinderzwembadje dat
we in de kamer hadden gezet) en ze sliepen dus in de keuken. Dat was iedere ochtend
dweilen… Eind april zijn ze allemaal uitgevlogen. Het was genieten van het stelletje, maar het
huis weer voor onszelf hebben is toch ook weer heel fijn.
Naast het vertrek van de 7 pups hebben we ook een paard verkocht en heeft mijn dochter haar
2 katten weer meegenomen. Een ware leegloop dus en wat een rust!
Al met al heeft het er wel voor gezorgd dat deze nieuwsbrief wat later uitkomt dan normaal.

Nieuw op mijn site
Frans Meiring heeft 2 nieuwe artikelen af die ik zojuist op mijn site heb gezet: de kransaderen
en de kransslagaderen. 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"
• Woensdagavond 11 mei: De Maya Kalender in Heeze
• Woensdag 18 mei in Schipluiden, nabij Delft
• Maandag 26 september in Heeze, nabij Eindhoven

Workshops
Vierdaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam” inclusief de praktijkdag “Het
verhaal van het lichaam”
• Vrijdag 10, zaterdag 11, woensdag 15 en donderdag 16 juni te Schipluiden (nabij
Delft)
• Maandag 20, dinsdag 21, maandag 27 en dinsdag 28 juni te Zwolle
• Donderdag 8, donderdag 15, donderdag 22 en donderdag 29 september te
Hoogstraten, België (nabij Breda)
• Maandag 7, dinsdag 8, maandag 14 en dinsdag 15 november te Heeze, nabij
Eindhoven
Vierdaagse workshop „Psychische Problemen zijn Overlevingsmechanismen” inclusief
de praktijkdag “Leer jezelf kennen”
• 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)
10-daagse zomerworkshop, omgeving Roosendaal (alleen bij voldoende interesse)
Er kan ook een gedeelte van de workshops en/of praktijkdagen gevolgd worden.
• Donderdag 11 t/m zaterdag 13 augustus: basisworkshop Vertrouw je Lichaam
• Maandag 15 en dinsdag 16 augustus: praktijkdagen “Het verhaal van het lichaam” en
“De kernangst achterhalen”
• Donderdag 18 t/m zaterdag 20 augustus: workshop “Psychische problemen zijn
overlevingsmechanismen”
• Maandag 22 en dinsdag 23 augustus: praktijkdagen “Leer jezelf kennen” en “EFT op
basis van de Biologische Natuurwetten”. Hier kan eventueel een andere invulling aan
gegeven worden.
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 “Het verhaal van het lichaam” en “Leer jezelf kennen” zijn onderdeel van
de workshops “Vertrouw je lichaam” en “Psychische problemen zijn
overlevingsmechanismen”.
• Vrijdag 27 mei: Praktijkdag “Leer jezelf kennen” te Wervershoof.
• Donderdag 2 juni: vaste groep Zwolle
• Maandag 6 en dinsdag 7 juni: praktijkdagen “De kernangst achterhalen” en “EFT
op basis van de BN” te Heeze
• Donderdag 16 juni: Praktijkdag “Het verhaal van het lichaam” te Schipluiden
• Dinsdag 28 juni: Praktijkdag “Het verhaal van het lichaam” te Zwolle
• Vrijdag 8 juli: vaste groep Zwolle
• Dinsdag 18 september: Praktijkdag “Botten, pezen, spieren en gewrichten” te
Heeze. Deze wordt voorafgegaan door de themadag op maandag.
• Donderdag 29 september: Praktijkdag “Het verhaal van het lichaam” te
Hoogstraten
• Vrijdag 14 oktober: Praktijkdag “Leer jezelf kennen” te Schipluiden
• Dinsdag 15 november Praktijkdag “Het verhaal van het lichaam” te Heeze

Themadagen
• Donderdag 14 en vrijdag 15 juli: Themadagen “De Ogen” te Ammerstol, nabij
Schoonhoven, in samenwerking met Bert van Grondelle
• Maandag 17 september: Themadag “Botten, pezen, spieren en gewrichten” te Heeze
nabij Eindhoven. Deze wordt gevolgd door de praktijkdag over hetzelfde thema.
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 meer informatie graag contact opnemen met mij of Bert.

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

