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Mededelingen
• De themadagen over “De Ogen” op 7 en 8 april bij Bert gaan door, we
hopen dat Bert erbij kan zijn. Is dat niet zo, dan doe ik hem alleen.
• Op 8 en 9 maart is er een HEEL door LEEF workshop in Hurwenen,
nabij Den Bosch. Heb je belangstelling om de vragentechniek te leren,
dan is dat een uitstekende gelegenheid, want tijdens de 2e dag krijg je de
kans om er ook zelf mee aan de gang te gaan. Het is dus bij uitstek een
dag voor therapeuten, die dit graag willen integreren met hun eigen
werkwijze.
• 16 maart in Zwolle: praktijkdag Evolutie van de Kiembladen, het
verband tussen de biologie en de evolutionaire ontwikkeling van de
Aarde.
• Nieuw: Supportgroepen! Zie verderop in deze nieuwsbrief.
• Begin juli komt er een 7-daagse “Zomerworkshop” in Heeze. De eerste
4 dagen is basisworkshop “Leven in Vertrouwen – vertrouw je Lichaam”,
de 2e drie dagen zijn dagen voor gevorderden met een diversiteit aan
thema’s, praktijkdagen, onderwerpen en HEEL door LEEF-momenten.
Voor de exacte data zie de activiteiten onderaan.

Het Watermantijdperk
Nummer Hair: “Aquarius”
In de jaren ’60 had de groep “Hair” een hit met het nummer “Aquarius”
(http://www.lyricsondemand.com/soundtracks/h/hairlyrics/aquariuslyrics.html):
When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars

This is the dawning of the Age of Aquarius
Ik hoorde van iemand dat deze “hemelse” condities er zijn tussen 22 februari en
5 maart 2017, nu dus...
Astrologie en Maya wijsheid
In het artikel “Heilige Ruimte” beschrijft Manuela van der Knaap de huidige
astrologische condities, de principes van het Watermantijdperk, het grote proces
van loslaten en de gevolgen daarvan.
Ze schrijft:
“Dit gaat mogelijk gepaard met vele ongemakken, slecht slapen, onrust, diepe
onveiligheid ervaren en soms kiest je ziel ervoor om het lichamelijk uit te
werken tot op die diepste lagen door middel van ziek zijn.”
(http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/heilige-ruimte/)
Ook het artikel “Maya wijsheid jaarenergie 2017” van Elvira van Rijn gaat over
het bijzondere belang van 2017: “Het jaar van de waarheid”
(http://www.mayawijsheid.nl/blog/235-maya-wijsheid-jaarenergie-2017).
Alles komt naar buiten
Op nationaal gebied en op wereldschaal kunnen we getuigen zijn van dit grote
loslaten. Diverse praatprogramma’s hebben nu gasten aan tafel die in de
mainstream media dingen zeggen die een korte tijd geleden niet denkbaar zou
zijn. RTL Late Night had iemand aan tafel die vertelde hoeveel mensen er
sterven aan medische missers in Nederland:
http://www.rtllatenight.nl/item/1306/17.000_sterfgevallen_door_medische_foute

In een bijlage van mijn eindwerk staat een interview van Dr. Stepahn Lanka, een
Duitse viroloog, waarin hij uiteenzet hoe hij heeft ontdekt dat er geen virussen
bestaan. Kort geleden won hij een rechtszaak die tegen hem was aangespannen
vanwege zijn uitlatingen en waarin hij gelijk krijgt dat het Mazelenvirus niet
bestaat.
http://zaplog.nl/zaplog/article/stefan_lanka_wint_rechtszaak_het_mazelenvirus_bestaat_niet

Dit zou nog niet zo lang geleden onmogelijk zijn geweest. Zo heeft het RIVM
heeft een rechtszaak betreffende de negatieve gevolgen van vaccinaties
gewonnen door de oorspronkelijke rechter te vervangen. De argumenten tegen
vaccinaties waren dermate steekhoudend dat hij begon mee te bewegen.
En er zijn meer aanwijzingen dat deze praktijken niet meer onder de deksel
gehouden kunnen worden: http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2017/02/eindelijkeerherstel-voor-vaccinatieklokkenluiders-deel-1/

Shumann Frequentie
De Shumann frequentie, ook wel de “hartslag van de Aarde” genoemd, heeft
sinds het begin van 2017 ongekend hoge pieken. Heel lang schommelde het
rond de 7,83 Hz. In 2014 schoot het naar 15 Hz met uitschieters tot 25 Hz en nu
zijn er pieken van ver boven de 30Hz gemeten.
http://www.indigorevolution.nl/de-vibratie-van-de-aarde-is-meer-dan-verdubbeld-is-de-aardeaan-het-ascenderen-html/
http://www.trinfinity8.com/why-is-earths-schumann-resonance-accelerating/
http://prepareforchange.net/2017/02/02/humans-are-waking-up-for-first-time-in-recordedhistory-schumann-resonance-jumping-to-36/

Het wordt duidelijk dat er werkelijk iets aan de had is op energetisch niveau en
dat we dat in ons fysieke lichaam, dat mee resoneert met de Aarde, ook kunnen
merken. De trillingsfrequentie van de Aarde gaat omhoog en wij moeten mee, of
we willen of niet. Oude percepties en overtuigingen, die niet bij deze hoge
trilling horen, zullen naar buiten komen, ze moeten gevoeld, doorleefd en
losgelaten worden willen we mee kunnen met de Aarde.
Ongewoon heftige fysieke problemen
Het bovenstaande verklaart dus fysieke processen die je niet direct kunt
herleiden naar een oplossing van een situatie, nieuwe inzichten of een bewuste
verandering van je overtuigingen.
Voor ons en onze familie waren het ook turbulente weken:
- Op 8 februari hebben we het toppaard van mijn dochter in moeten laten
slapen: hij stond ineens met een verbrijzeld voorbeen in de wei.
- De dierenarts vertelde dat ze die week een ongewoon aantal van dit soort
spoedgevallen had gehad, meerdere paarden hadden gebroken ledematen
waaronder één met 2 gebroken heupen.
- Een paar dagen later kwam de kat van mijn andere dochter met een open
botbreuk thuis en moest zijn achterpoot geamputeerd worden.
- Verschillende mensen vertelde me dat ze heftig ziek zijn geworden en dat
ze dat niet met de biologische natuurwetten konden verklaren.
Je weet dan dus ook niet waardoor je ziek bent geworden en kan dat ook niet
herleiden tot een persoonlijke verandering, inzicht of oplossing. Het is ook niet
nodig, besef alleen dat je iets ouds aan het uitwerken bent, iets wat je ooit
onbewust hebt gecreëerd. Ga er niet tegen strijden, doorleef het VOEL, VOEL,
VOEL en laat het zonder weerstand gebeuren. Als er weerstand is, VOEL die
dan ook, ga ook dáár niet de strijd mee aan. Alles mag er zijn en mag gevoeld
worden.

HEEL door LEEF kan je helpen hier duidelijkheid in te krijgen en te ontdekken
wat het “oude zeer” is dat in je speelt en uitgewerkt wordt. De bereidheid om
verantwoordelijkheid te nemen voor ALLES wat er gebeurt in je leven, inclusief
ziekten en andere fysieke problemen, en de bereidheid om alles te doorvoelen,
zijn de sleutel ingrediënten voor dit grote proces van loslaten.
Dus wordt je ziek of gebeuren er dingen die je normaal gesproken eigenlijk
nooit overkomen, verwelkom die dan en besef dat er iets wordt uitgewerkt. Er
gaat niets mis, er gaat niets fout en je hoeft ook niet te gaan twijfelen aan de
betrouwbaarheid van de biologische natuurwetten. De biologie is enorm
spiritueel en laat ons dingen over onszelf zien waarvan we het bestaan niet
vermoeden. Verwelkom het en probeer niet alles te begrijpen. God, de Kosmos,
het Universum is zoveel grootster dan ons kleine individuele breintje kan
bevatten… Probeer het niet eens, maar geef je over en geniet ervan. Laat de
Spiologie haar werk doen: HEEL en door-LEEF!

Supportgroepen
Er komen steeds meer mensen die zich verdiepen in de biologische natuurwetten
en haar implicaties. Hoewel de kennis op zich heel waardevol is, heb je er toch
vrij weinig aan als je in een heftig proces zit of komt en vele mensen lopen
daarin vast: de oude overtuigingen en percepties zitten nog rotsvast in het
onderbewuste verankerd en instinctief blijven we denken en handelen zoals we
dat altijd deden. Nieuwe dingen rationeel begrijpen houdt niet in dat het ook in
ons onderbewuste is ingedaald en dat we daarnaar handelen.
Ik heb vele mensen in mijn workshops gehad die kanker hadden doorleefd
zonder de kennis van de BN en eveneens vele mensen die het niet hebben
doorleefd met de kennis van de BN. Dus die kennis is blijkbaar niet echt
noodzakelijk. Wat is er dan wel voor nodig en hoe kunnen we elkaar daarmee
helpen?
Daarom wil ik een begin maken met het organiseren van dagen waarin er
gewerkt wordt aan het oprichten van supportgroepen. Doel van deze groepen:
• Contact met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten
• Contact met mensen die het doorleefd en overwonnen hebben. Hoe
hebben zij het aangepakt?
• Ervaringen delen
• Welke mogelijkheden zijn er en waar vind je die?
• Wanneer en waarom schakel je reguliere hulp in?
• Welke hulp dan en hoe regel je die?

• Hoe realiseer je wat je nodig hebt op jou voorwaarden?
• Kunnen we iets betekenen op financieel gebied, bv. door crowdfunding?
• En uiteraard gaan we in op de biologische processen en wat men kan
verwachten...
Bij elke bijeenkomst zal er minstens één ervaringsdeskundigen aanwezig zijn
die kan vertellen over zijn of haar weg.
Kelly Turner schreef het boek “Radicale Remissie”, waarin zij verslag doet van
onderzoeken naar mensen die middels negen speerpunten een radicale remissie
van hun kanker teweeg hebben gebracht: https://www.bol.com/nl/p/radicaleremissie/9200000042415376/?Referrer=ADVNLGOO002044-6NJNHF2Z2B65U59109165352

Rode draad bij al die verhalen: het nemen van de eigen verantwoordelijkheid,
aanwezigheid van een diep besef dat men dit zelf moest oplossen, bereidheid om
te veranderen en helemaal voor zichzelf te kiezen, een onwrikbare drang om te
LEVEN…
Data:
• De eerste poging daartoe is op dinsdag 28 maart in Heeze: supportgroep
Borstkanker met Maria Wienholts als ervaringsdeskundige. Zij is een
schoolvoorbeeld voor de manier waarop borstkanker in feite verloopt.
Het is kort dag, laat me het zo snel mogelijk weten als je mee wilt doen...
• Dinsdag 25 april: supportgroep Spier- en Gewrichtsklachten in
Apeldoorn met Helen Plevier, die verlamming en reuma heeft
overwonnen.
Heb je een zelf een heftig programma doorlopen en wil je je ervaringen delen,
laat me dat dan weten.

Nieuw op mijn site
- Er is weer een uitgebreid artikel van Frans Meiring verschenen over de
dunne darmen: http://www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl/Artikelen/
- Er zijn twee een nieuwe ervaringsverhalen: een indrukwekkend verhaal
over eierstokkanker en borstkanker en één over gehoorgangontsteking
http://www.levensbewustzijn.nl/Ervaringsverhalen/Eierstokkanker-en-borstkanker/
http://www.levensbewustzijn.nl/Ervaringsverhalen/Gehoorgangontsteking/

- Ik ben al langer van plan korte video’s op mijn site te gaan zetten. Ik hoop
daar binnenkort daadwerkelijk mee te beginnen.

- Ik zou ook graag wat ervaringsverhalen over migraine op mijn site zetten,
met eventueel een reactie op het effect van het doorvoelen ervan. Dus ben
je ervaringsdeskundige en wil je het delen, graag.
- Ik heb een Facebook groep “Leven in Vertrouwen door Spiologie”
aangemaakt. Hierop kan je me volgen en reacties op workshops en andere
activiteiten lezen. Ook kan je hier zelf een reactie plaatsen, via mijn site is
dat (nog) niet mogelijk.
Er staat bij de bestanden een mooie ervaring over eczeem aan de handen.
Wil je zelf een inzicht of ervaring delen, dan kan je die ook onder de
bestanden zetten. Dan blijven ze opvraagbaar en verdwijnen ze niet naar
onderen. Link: https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/

Activiteiten (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda-workshops-en-lezingen/)
Lezingen en introductiedagen
• Introductiedag “Leven in Vertrouwen”
Zaterdag 18 maart in Zeijen (nabij Assen)

Workshops
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam”
• Woensdag 12, donderdag 13, donderdag 20 en vrijdag 21 april 2017 te Apeldoorn
• Woensdag 10, donderdag 11, woensdag 17 en donderdag 18 mei te Zeijen (nabij
Assen)
• Maandag 3, dinsdag 4, donderdag 6 en vrijdag 7 juli te Heeze (bij Eindhoven)
Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter”
• Donderdag 22, vrijdag 23, woensdag 28 en donderdag 29 juni te Apeldoorn

Themadagen
• “De Ogen”
Vrijdag 7 en zaterdag 8 april 2017 te Ammerstol
• Baarmoeder en Vrouwenthema’s
Dinsdag 23 mei in Apeldoorn

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 “Bio-logica van gedrag en karakter”. Zij kunnen ook
los gevolgd of herhaald worden.
Andere praktijkdagen zijn:
• Evolutie van de kiembladen
Donderdag 16 maart te Zwolle
• De Hersenen en Ebola
Dinsdag 4 april te Heeze
• Diagnoseshock - Symptomenshock - Soepdiagnose
Dinsdag 13 juni te Heeze

HEEL door LEEF
• Ervaren en leren toepassen
woensdag 8 en donderdag 9 maart te Hurwenen, nabij den Bosch

Supportgroepen
• Borstkanker
Dinsdag 28 maart te Heeze
• Spier- en gewrichtsklachten
Dinsdag 25 april in Apeldoorn

Zomerworkshop in Heeze
3 t/m 7 juli: basisworkshop (zie boven), gevolgd door een workshop voor gevorderder op 10
t/m 12 juli.

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 Ammerstol
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

