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Mededelingen 

• De dag van borstkanker aan de hand van CT-scans op 7 september in 
Zwolle heb ik uitgesteld naar een latere datum. Het zal waarschijnlijk 
november worden, daar ik in oktober ook al redelijk bezet ben.  

• Beide workshops “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” op 21, 22, 28 en 
29 september in Hilversum en op 4, 5, 11 en 12 oktober in Assen gaan 
door.  

• Ik ben druk bezig geweest met andere dingen en daardoor loopt de 
planning voor de workshops voor het najaar wat achter. Maar er komt 
zeker nog een basisworkshop en ik wil 2 dagen over de botten, pezen, 
spieren en gewrichten gaan doen. Die bijzondere programma’s in dat 
bijzondere kiemblad: het nieuw mesoderm, de voorbereiding op de mens! 
 

 
 
 
Het belang van mensen accepteren zoals ze zijn 
Deze link vertelt het prachtig: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=bvzGZCCq8hk   
Als we mensen werkelijk accepteren zoals ze zijn, met hun unieke beperkingen, 
hun unieke talenten, hun unieke hebbelijk- en onhebbelijkheden en als we ze 
niet meer willen veranderen door onze verwachtingen over wat goed voor hen is 
of wat ons wel goed uit komt, dan kunnen ze transformeren tot de grootste, 
meest inspirerende versie van zichzelf.  
Als mensen geaccepteerd worden zoals ze zijn, dan mogen ze er zijn, dan wordt 
er geen druk op hen uitgevoerd, dan zijn ze goed zoals ze zijn en dan zijn er 
geen conflicten. Daardoor verdwijnen vele emotionele en psychische klachten 
als sneeuw voor de zon, zoals ook heel duidelijk blijkt uit de workshop “Bio-
Logica van Gedrag en Karakter”. Alle “behandelingen” waarbij de cliënten weer 



zoveel moeten on hun problemen te overwinnen, werken juist averechts.  De 
druk, het niet goed genoeg zijn, dingen “fout” doen, zorgt voor conflicten en 
versterken  dus de problemen.  
 
 
 
Nieuw op mijn sites 

• Frans Meiring heeft weer een paar artikelen gepubliceerd over het maag-
darm-stelsel (http://www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl/Artikelen/):  “Dikke 
darm” en “Maag en twaalfvingerige darm”. Heel veel dank weer, Frans!  

• De gesprekken met de dieren zijn compleet 
(http://www.levensbewustzijn.nl/Dierenwijsheid/): Vamarilla, Lady en Themba 

• Ik ga de weergave van de nieuwsbrieven veranderen. De waardevolle 
stukken haal ik eruit en zal die publiceren onder “artikelen” 
(http://www.levensbewustzijn.nl/Artikelen/). Dan zijn die makkelijker te vinden, 
ook jaren later. Die van 2013 zijn verwerkt, de nieuwsbrieven zijn van 
mijn site verwijderd en voor elk van de schrijfsels heb ik een nieuwe 
pagina aangemaakt. Het zijn: “Undercover journalist in mijn workshop in 
België”, “Leven in volkomen vertrouwen”,  “Een wereld zonder 
bezittingen” en “Ziek zijn is niet wat je denkt”.  
Als ik alle nieuwsbrieven heb doorgewerkt, dan zal ik de pagina met 
nieuwsbrieven verwijderen. De belangrijkste delen uit de elke nieuwsbrief 
zijn terug te vinden zijn onder de agenda en de artikelen. Ik zal daarnaar 
verwijzen.  

• Ik heb een nieuwe pagina gemaakt: “Leven in Overvloed” 
(http://www.levensbewustzijn.nl/Leven-in-Overvloed/). In feite is dit een nieuw 
werkterrein, maar toch is het zo verweven met “Leven in Vertrouwen”, 
dat ik vind dat het bij deze site past. Immers: hoe kan je “Leven in 
Vertrouwen” als je steeds met tekorten te maken hebt?  
Hoe kan je de biologische natuurwetten toepassen in de dagelijkse 
praktijk van het Leven als je niet de middelen hebt om adequate 
informatie te verkrijgen en adequate hulp?  
Nu net was het weer op de TV: mensen die in grote problemen raken 
omdat ze hun belasting niet kunnen betalen. En wat doet de overheid? 
Boetes…  
Er zijn zoveel problemen op dit gebied en met dit initiatief kunnen we 
vele mensen helpen.   

• Ook is er een aparte pagina waarop de presentaties op dit gebied worden 
weergegeven (http://www.levensbewustzijn.nl/Leven-in-Overvloed/GTI-
presentaties/). Dit is zo hard nodig; laten we ons verenigen en de 
geldstroom omkeren! 
 
 



 
Interessante links 
https://www.nieuwetijdskind.com/dalai-lama-massale-hersenspoeling-van-de-
maatschappij/ 
Hier een andere vorm van hersenspoeling, heel mooi!: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=478273872509349&id=1
00009802204774 
Hoewel de een hoopgevend is en de andere angstwekkend, bevatten beiden veel 
waarheid!  
Laten we ons vangen door angst of zien we hoop en nemen we maatregelen om 
mogelijkheden te benutten en een mooiere wereld te creëren?  
  
 
 
 
Agenda (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/)  
 
 
Lezingen en introductiedagen 

• In het najaar komt er een lezing over vaccinaties in het licht van de BN in Zutphen. 
Nadere details volgen.  

• 2018: Introductiedag “Leven in Vertrouwen” 
Zaterdag 24 februari in Groningen  
 

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

• Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart te Groningen  
 

Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter”   
• Donderdag 21, vrijdag 22, donderdag 28 en vrijdag 29 september te Hilversum 
• Woensdag 4, donderdag 5, woensdag 11, donderdag 12 oktober te Assen  

 
	
Mee	doen?	Vul	het	aanmeldingsformulier	in	onderaan	de	pagina.	
 
 

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.  
 

 



 
Leven in Overvloed 
 
GTI-presentaties 

• Zondag 10 september in Amstelveen 
• Dinsdagavond 12 september in Tilburg 
• Maandagavond 25 september in Heeze (bij Eindhoven) 
• Dinsdagavond 3 oktober in Assen 

 
Voor meer informatie en aanmelding ga naar http://www.levensbewustzijn.nl/Leven-in-
Overvloed/GTI-presentaties/  
 
	

 

Hopelijk tot ziens op een van mijn activiteiten. 

Warme groet 
Mies 
  
Leven in Vertrouwen 
www.levensbewustzijn.nl  
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl  

 

 

Daantjemandje@hotmail.com	
oesvanrijswijck@ziggo.nl	
info@noorderlicht-centrum.nl 

	

 


