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Mededelingen 

• Ik heb nu 5 video’s op mijn site gezet. Hierover meer onder “Nieuw op 
mijn site”.  

• Mijn dochter en zakenpartner heeft een baan aangeboden gekregen als 
dressuurruiten en stalmanager in Duitsland. Het is voor haar een prachtige 
kans met een baan die op haar lijf is geschreven en met mensen die op 
dezelfde golflengte lijken te zitten als zij. Ze is zondag 30 april gaan 
kijken, is aangenomen en moest “gisteren” beginnen.  
We zijn dus nu bezig alles hier af te sluiten en voor daar alle dingen te 
regelen. Het zal een grote verandering met zich meebrengen, zowel 
persoonlijk als voor Bionomie. Maar we genieten met haar mee om deze 
geweldige kans, die het Universum voor haar heeft gecreëerd.  
In de nieuwsbrief van juni hierover meer, dit keer wegens tijdgebrek 
alleen de mededelingen en een paar mooie links.  

• Om bovenstaande reden wordt de dag over “Vrouwenthema’s” uitgesteld 
naar het najaar. Mijn hoofd staat er nu niet naar om een geheel nieuwe 
presentatie in elkaar te zetten en er waren ook nog weinig aanmeldingen. 
Ook dat gebeurt niet voor niets, alles heeft zijn reden…  

• Op 10, 11, 17 en 18 mei geef ik de basisworkshop “Leven in Vertrouwen 
- Vertrouw je Lichaam” in Assen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  

• Begin juni zijn er 2 mooie dagen in Zwolle:  
o 6 juni: “Supportgroep Borstkanker”, met T.B., zie haar verhaal: 

http://www.levensbewustzijn.nl/Ervaringsverhalen/Eierstokkanker-
en-borstkanker/ en waarschijnlijk nog een ervaringsdeskundige 

o 8 juni: HEEL door LEEF Migraine.  
• Op 13 juni is in Heeze (bij Eindhoven) de praktijkdag “Diagnoseshock, 

Symptomenshock en Soep-diagnose”.  
Dit is een geweldige praktijkdag waarin je zelf tot de ontdekking komt 
hoe dit in elkaar zit. Echt een Eye-opener! 

 



Interessante links 
Bacterien en de “werking” van antibioticum: 
https://www.youtube.com/watch?v=plVk4NVIUh8&feature=youtu.be 
 
De zon is niet langer geel: 
http://www.theeventchronicle.com/editors-pick/sun-no-longer-yellow/# 
 
http://www.ninefornews.nl/23-jaar-onderzoek-kankerpatienten-die-
chemotherapie-weigeren-leven-tot-vier-keer-langer/  
 
 
 
 
 
Nieuw op mijn site 

• Ik heb nu een 5-tal video’s op mijn site gezet. Ze staan zowel op de 
pagina’s waar ze bij horen als op de “verzamel”-pagina: Video’s en 
interviews. De laatste over de biologische natuurwetten is door de mensen 
die mijn volgen op mijn facebookgroep “onder vuur” genomen en er volgt 
nog een definitieve versie, die door alle veranderingen iets langer op  zich 
laat wachten dat voorzien. Er komen zeker nog meer video’s, ik vind het 
leuk om te doen en oefening baart kunst, dus ik zal er steeds handiger in 
worden.  
Veel kijk- en luisterplezier! 

• Onder activiteiten heb ik de beide 4-daagse workshops elk een aparte 
pagina gegeven met een korte video-boodschap erbij.  

 
 
 
 
 
Volledige agenda (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda-workshops-en-
lezingen/)  
 
 
Lezingen en introductiedagen 

• Dit jaar nog niet gepland 
• 2018: Introductiedag “Leven in Vertrouwen” 

Zaterdag 24 februari in Groningen  
 

 
 
Workshops 
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam”   

• Woensdag 10, donderdag 11, woensdag 17 en donderdag 18 mei te 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 

 
 
 
 
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: 

• Diagnoseshock - Symptomenshock - Soepdiagnose 
Dinsdag 13 juni te Heeze. Dit bleek een hele leuke praktijkdag te zijn, een aanrader! 
 
 

 
 
HEEL door LEEF-dagen  

• HEEL door LEEF ervaren en leren toepassen 
Dinsdag 2 en woensdag 3 mei te Hurwenen, nabij den Bosch 

• HEEL door LEEF Mirgaine 
Dinsdag 8 juni te Zwolle 
 

 
 
 
Supportgroepen 

• Borstkanker 
Dinsdag 6 juni in Zwolle 

 
 
 
 

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  


