In Memoriam: Gonny en Wietze
Afgelopen week op dezelfde dag zijn Gonny en Wietze overleden. In de week
daarop is er ook op dezelfde dag afscheid van hen genomen.
De sterke, moedige Gonny, die zich altijd meer zorgen maakte over anderen
ondanks het heftige en zware proces waarin zijzelf zat.
Wietze, de denker, de filosoof. Hij was een stille en deed alles in zijn eentje,
omdat hij niemand tot last wilde zijn.
Wij zijn dankbaar voor alle herinneringen die we aan jullie hebben.
Geniet van het Leven na dit Leven
(https://www.youtube.com/watch?v=7YfuYYJv-Vk).

Eens temeer wordt duidelijk dat kennis van de biologische wetten niet
automatisch inhoudt dat men geneest of het overleeft. Voor mij is de grootste
meerwaarde ervan de innerlijke groei, waardoor men vrede kan krijgen met
Alles wat IS, inclusief de dood. Het is niet altijd mogelijk of zinvol om in het
huidige stoflichaam door te leven en als men dan sterft, kan men sterven in
vrede: “Niet genezen, maar wel geheeld”.

Activiteiten (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda-workshops-en-lezingen/)
Deze nieuwsbrief houd ik kort en wil ik alleen even de activiteiten in en vlak na
de zomervakantie benoemen. Begin september volgt weer een uitgebreidere
nieuwsbrief.
Zomerworkshop
Eind augustus geef ik een zomerworkshop van 8 dagen in Roosendaal. Hij
bestaat uit 2 delen, die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden:
- Vierdaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam” inclusief de
praktijkdag “Het verhaal van het lichaam”
Donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 en dinsdag 16 augustus

- Vierdaagse workshop „Psychische Problemen zijn
Overlevingsmechanismen” inclusief de praktijkdag “Leer jezelf
kennen”
Donderdag 18, vrijdag 19, maandag 22 en dinsdag 23 augustus
BN/GNM-congres
Op 2 t/m 4 september wordt er een gehouden in Eerbeek, even ten noorden van
Arnhem. Allen informatie en het programma kan je terugvinden in de agenda op
mijn site (zie de link hierboven). Wil je mee doen, maar heb je nog niet alle
cursussen gevolgd, dan hebben zowel Bert als ik nog een mogelijkheid.

Vierdaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam” inclusief de
praktijkdag “Het verhaal van het lichaam”
Donderdag 8, donderdag 15, donderdag 22 en donderdag 29 september te
Hoogstraten, België (nabij Breda)
Aanmeldingen voor alle activiteiten graag per email.

12-daags zomerseminar van Bert van Grondelle
http://learninggnm.com/documents/bert_calendar.php

Hele fijne zomervakantie en tot ziens in het najaar.
Warme groet
Mies
Leven in Vertrouwen
www.levensbewustzijn.nl
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

