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Mededelingen
- In de weekeinden van 3, 4, 10 en 11 februari geef ik de basisworkshop
“Leven in Vertrouwen – Vertrouw je Lichaam” in Eindhoven. Wil je nog
mee doen, laat me dit dan zo snel mogelijk weten.
- 20, 21, 27 en 28 is de workshop “Bio-Logica van Gedrag en karakter” in
Heeze, bij Eindhoven.
- Natuurlijk wordt er tijdens al deze workshops ook aandacht besteed aan
de implicaties van de BN en hoe je er dus mee om kunt gaan.
- Op 15 en 16 februari zijn de Ogendagen in Zwolle. De ogen vormen met
hun ruim 20 biologische programma’s het meest complexe orgaan in ons
lichaam.
- Voor meer informatie en voor verdere activiteiten zie hieronder en de
agenda op mijn website:
http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/
- Je kunt me ook volgen via mijn Facebook-pagina. Daar komen niet alleen
de BN aan bod, maar ook andere zaken, zoals de mogelijkheid om een
extra inkomen te creëren en gebeurtenissen uit mijn persoonlijke leven.
De link is: https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/.

BN Congres 2018
In oktober 2016 hebben Bert van Grondelle en ik samen een congres
georganiseerd. Het was een groot succes en we wilden dit graag nog vaker
samen doen. Door het overlijden van Bert is dit niet mogelijk, maar ik wil dit
toch graag voortzetten, nu met zijn steun en inspiratie van gene zijde.

Er komt dit jaar dus weer een congres, dat ik graag op wil dragen aan Bert. Het
wordt wederom gehouden in Hall, nabij Eerbeek van
Vrijdagavond 31 augustus, inloop vanaf 19:00 uur t/m zondagmiddag 2
september 17:00 uur
Kosten voor het gehele weekeind, inclusief annuleringsverzekering, 2 x
ontbijt, 2 x lunch, 1 x diner en 2 overnachtingen op basis van een 2persoons kamer:
Aanmelding voor 1 mei: € 250,Aanmeldingen na 1 mei: € 275,Elders overnachten is mogelijk, maar de kostprijs van het congres blijft
hetzelfde. De locatie wordt gehuurd op basis van de overnachtingen, dus kies je
ervoor om ergens anders te overnachten, dan is dat voor eigen rekening.
Ik heb hele fijne BN vrienden die mij met het uitwerken van het programma en
met de organisatie zullen helpen en het blijkt nu al dat het heel mooi zal worden
en goed in elkaar gaat zitten. Ik ging helemaal borrelen van enthousiasme!
Door de ervaringen van de vorige keer hebben we geleerd hoe het nog beter kan
en dus ook praktisch en organisatorisch zal het beter in elkaar steken dan de
vorige keer.
Het doel van het congres is om met een groep gelijkgestemden een fantastisch
weekeind op een mooie plek door te brengen, elkaar te leren kennen en meer
inzicht te krijgen in de werking van de biologische natuurwetten en hoe je
daarmee om kunt gaan. Er zal veel casuïstiek aangeboden worden die zowel
plenair als in kleinere groepen wordt besproken en uitgewerkt. Ook is er ruim
aandacht voor de vraag hoe met de diverse processen om te gaan.
Hoewel de details van het programma nog ingevuld moeten worden, kan ik
globaal het volgende al aangeven:
• Vrijdagavond Kennis-Avond: kennis maken met elkaar en de kennis van
de BN ophalen en her-inneren. Dit zal op een ontspannen en speelse wijze
gebeuren.
• Zaterdag en zondag staan in het teken van de verschillende fasen van het
Hamers Kompas: bespreking van de essentie van de fasen, casussen,
eigen herkenningen, vragen en discussie
o Zaterdagochtend beginnen we met de Ca-fase
o Zaterdagmiddag staat in het teken van de PCL-A
o Zaterdagavond is vrij in te vullen

o Zondagmorgen gaan we het hebben over de crisis, de EC en
o Zondagmiddag wordt er afgesloten in het kader van de PCL-B.
We zullen zorgen voor een gevarieerd, inspirerend programma, waarin we veel
kunnen leren van zowel het aangeboden materiaal als van elkaar.
Minimaal 30 deelnemers
Om uit de kosten te komen, hebben we minimaal 30 deelnemers nodig. Wil je
erbij zijn, dan wil ik je vragen om je zo snel mogelijk, maar in elk geval voor 1
mei, op te geven, zodat we aan dit minimale aantal komen. Vandaar ook dat
aanmeldingen na 1 mei iets duurder zijn.
Hoor je bij de eerste 30, dan krijg je een factuur met een voorlopige aanbetaling
van € 100,- . Zodra er 30 aanmeldingen zijn, ontvangt iedereen een definitieve
bevestiging en wordt de resterende € 150,- in rekening gebracht.
Halen we de 30 personen niet, dan krijgt je uiteraard de aanbeltaling van € 100,terug. 1 mei is de uiterste datum daarvoor.
Zijn er onvoorziene omstandigheden waardoor je op het laatste moment niet
kunt komen, dan kan je een beroep doen op de annuleringsverzekering. Alle
deelnemers ontvangen een kopie van de algemene voorwaarden daarvan.
Het maximale aantal deelnemers is 60.
Het zal een geweldig weekeind worden, dus zorg dat je erbij bent!

Nieuw op mijn site
Indrukwekkend interview met Thea: mijn proces en handelwijze omtrent
borstkanker en eierstokkanker:
http://www.levensbewustzijn.nl/Ervaringsverhalen/Interviews/Interview-metThea-Borstkanker-en-Eierstokkanker/
Verder een Engelstalig interview van Silvia met Alvin D’Leon:
http://www.levensbewustzijn.nl/Video-s-en-interviews/Engelstalig/
Niet nieuw, maar wel interessant is de pagina waarop veel video’s en interviews
staan: http://www.levensbewustzijn.nl/Video-s-en-interviews/

Agenda (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/)
Aanmelden via het aanmeldformulier

Lezingen en introductiedagen
• 2018: Introductiedag "Begrijp het Proces en de Betekenis van je Ziekte"
Zaterdag 24 februari in Groningen, georganiseerd door Lightwave opleidingen
• Lezing: is niet-inenten gevaarlijk?
Zondagmiddag 18 februari in Zutphen

Workshops
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam”
• Zaterdag 3, zondag 4, zaterdag 10 en zondag 11 februari in Eindhoven
• Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018 te Groningen, georganiseerd door
Lightwave Opleidingen
• Woensdag 4, donderdag 5, woensdag 11 en donderdag 12 april in Hilversum
Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter”
• Dinsdag 20, woensdag 21, dinsdag 27 en woensdag 28 februari te Heeze
• Vrijdag 19, zaterdag 20, vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober in Amsterdam

Themadagen
• “De Ogen”
Donderdag 15 en vrijdag 16 februari in Zwolle
• Bio-logische en spirituele betekenis van je botten, pezen, spieren en gewrichten
Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei in Drachten

HEEL door LEEF-dagen
• HEEL door LEEF Bot- Spier- en Gewrichtsproblemen
Woensdag 21 en donderdag 22 maart te Assen

BN Congres 2018
• Vrijdagavond 31 augustus t/m zondagmiddag 2 september te Hall (nabij Eerbeek)

Mee doen? Vul het aanmeldingsformulier 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.

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

