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Mededelingen 
 
Activiteiten voor de komende maand:  

- Volgend weekeind, 9 t/m 11 maart, geef ik een driedaagse basisworkshop 
“Leven in Vertrouwen – Vertrouw je Lichaam” in Groningen bij 
Lightwave Opleidingen. Meer info en aanmelden via de agenda van 
https://www.lightwave.nl en  

- Op 4, 5, 11 en 12 april is de normale vierdaagse in Hilversum.  
- Op 21 en 22 maart: HEEL door LEEF Bot-, Pees-, Spier- en 

Gewrichtsproblemen in Assen. Voor deelname wordt een goede 
basiskennis gevraagd. 

- Begin mei is er een nieuwe activiteit in Heeze. In afwachting van een 
meer inspirerende naam heet hij voorlopig: “De BN compleet”. Deze twee 
dagen gaan over de programma’s in de hersenen, waaronder migraine, en 
het verband tussen de evolutionaire ontwikkelingsgeschiedenis van de 
Aarde en het functioneren van ons lichaam. Voor meer informatie zie 
http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/. 

- 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, zie de video 
daarover: http://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Implicaties-BN/. 

- Voor meer informatie en voor activiteiten later dit jaar zie verderop in 
deze nieuwsbrief en de agenda op mijn website: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/  

 
Facebook groep 
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/.  



 
 
 
Turbulent februari 
Februari was in meerdere opzichten een turbulente maand, maar ook een maand 
waarin we heel veel geleerd hebben. Zo zie je wederom dat moeilijkheden 
enorme groeiprocessen kunnen veroorzaken! Op mijn persoonlijke Facebook 
groep heb ik al iets over gezegd (zie boven). 
 
Onze dieren stonden centraal in dit geheel: mooie en onverwachte kansen 
afgewisseld met heftige tegenslagen, alle emoties kwamen aan bod.  
 
Het begon met een nieuwe paard voor Inger, een buitenkansje waarvan je bijna 
niet kunt geloven dat het je toe-valt. Alles ging goed en het paard is nu van haar. 
Bij terugkomst met dit paard kwam de tegenslag: Myra, ons veulen, stond met 
zeer dikke benen in de wei, vocht vasthouden, een bestaansconflict. Wat volgde 
was een strijd om haar leven, wat even aan een zijden draadje heeft gehangen.  
 
Van alle kanten hebben we hulp gekregen, het was een fantastische 
samenwerking tussen een aantal mensen met verschillende en bijzondere 
talenten. En uiteindelijk heeft Inger haar talent en kracht gevonden en is daarin 
ontzettend gegroeid, is veel zekerder geworden en heeft meer richting gekregen. 
Voor mijzelf zijn er eveneens dingen duidelijk geworden: mijn eigen plaats in 
het geheel, mijn eigen talent en kracht. Alles vult elkaar aan, zo mooi die 
samenwerking zonder afgunst, maar elkaar respecteren, aanvullen en stimuleren.  
 
Een van onze “helpers” gooide Inger op het dieptepunt van dit alles volledig 
terug op zichzelf: “Dit is jou les, jij moet dit aanpakken, jij moet haar redden”.  
“Wordt ze dan beter?”, vroeg Inger. “Dat hangt ervan af hoe snel jij je les leert”, 
was het antwoord.  
Even was ze helemaal verloren, maar na erover te hebben nagedacht en het 
samen gesproken te hebben, besefte ze dat ze heel veel kon: ze kan dieren heel 
zuiver aanvoelen, voelt aan hoe ze in hun vel zitten en wat ze nodig hebben. 
Verder kan ze pendelen om dit gevoel te controleren en we kennen heel veel 
natuurlijke producten voor paarden en ook veel mensen die op verschillende 
manieren met de gezondheid van paarden werken. Ook kan ze de hulp van 
andere dieren inroepen, dat is al vaker gebeurd van de zomer. 
 
Die combi zijn we gaan gebruiken en Inger heeft gevoeld en gependeld wat 
Myra nodig had en hoeveel. Ook heeft ze samengewerkt met onze katten. Katten 
jagen op negatieve energieën en houden de omgeving, inclusief de mensen en 
dieren die er wonen, zuiver. Het is bijna ongelooflijk, maar het werkt.  



Zuri, onze energetische “meester”, heeft een hele grote bijdrage geleverd, zie 
ook haar gesprek met Simone: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Dierenwijsheid/Symone-in-gesprek-met/Zuri/.  
Na afloop is ze een dag of 5 heel ziek geweest: ze ging in genezing en wilde 
geen hulp. Hoe fijn als je dan de BN kent en haar wens durft te respecteren! Nu 
is ze weer de oude, al is ze wat afgevallen. Gisterenavond ging ze weer mee met 
de avondwandeling met de  honden.  
 
Het was een samenwerkingsverband op vele niveaus, heel bijzonder! 
 
Na een dag ging het beter met Myra, allereerst veranderde haar uitstraling en de 
dagen daarna kwam er wat meer energie in haar. Daarna werden haar benen 
dunner en nu gaat het echt de goede kant op. Haar benen zijn bijna terug naar 
normaal, ze komt aan en haar vacht verandert, wordt donzig en compact. 
Prachtig om te zien.  
 
Ik ben degene, die Inger op zichzelf heeft teruggeworpen, heel dankbaar en 
Inger zei ook dat ze van dat gesprek bizar veel had geleerd.  
Dit zijn je echte vrienden, die je uitdagen om in je kracht te komen en om zelf 
laten ontdekken wat je kunt; die zichzelf niet op de voorgrond plaatsen om jou 
te helpen en je daardoor afhankelijk van hen te maken.  
Het was een harde les, maar heel leerzaam en je moet er uiteraard ook aan toe 
zijn om de les op te pakken.  
 
Zo mooi hoe het werkt, je kunt het van te voren niet bedenken. Leef in het NU 
en op een gegeven moment valt je zoiets toe en zie daarbij problemen voor wat 
ze zijn: grootste leermomenten. 
 
 
 
 
Congres 2018 
 
Dit jaar komt er weer een BN-congres:  
 

Vrijdagavond 31 augustus, inloop vanaf 19:00 uur t/m zondagmiddag 2 
september 17:00 uur 

 
Het doel van het congres is kennismaking met en versterking van het contact 
met een groot aantal gelijkgestemden tijdens een leerzaam, inspirerend, en 
gezellig weekeind in een prachtige omgeving.   
Voor deelname wordt een goede basiskennis gevraagd.  
 



Om het congres definitief door te kunnen laten gaan zijn er 30 aanmeldingen 
nodig. De uiterlijke datum daarvoor is 1 mei en er is een vroegboekingskorting 
van 25 euro: 

Aanmelding voor 1 mei: € 250,- 
Aanmeldingen na 1 mei: € 275,- 

 
Dit zijn de kosten voor het gehele weekeind, inclusief: 
 

Annuleringsverzekering, 2 x ontbijt, 2 x lunch, 1 x diner en 2 
overnachtingen op basis van een 2-persoons kamer 

 
 
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. 
 
Meer informatie vind je op de agenda van mijn site 
(http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/) of in de nieuwsbrief van 
vorige maand (http://www.levensbewustzijn.nl/Nieuwsbrieven/).  
 
 
 
 
Aanraders op mijn website 

- Drie indrukwekkende interviews met Maria, Silvia en Thea: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Ervaringsverhalen/Interviews/  

- De Implicaties van de BN, iets wat je pas ontdekt als je het Hamers 
Kompas langere tijd bestudeert: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Implicaties-BN/. Dit kan een 
bijdrage leveren om jezelf te helpen. 

- Verder uiteraard de gesprekken met onze dieren, waaronder Zuri, waaruit 
hun eindeloze wijsheid blijkt: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Dierenwijsheid/   

 
Als het weer wat rustiger wordt, zal ik meer dierenwijsheden en belevenissen 
publiceren. We hebben er het afgelopen jaar heel wat gehad.  
 
 
 
 
 



Agenda (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/)    
Aanmelden via het aanmeldformulier 
 
 
 
Workshops 
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” (Organen)   

• 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  
• Donderdag 17, vrijdag 18, donderdag 31 mei en  vrijdag 1 juni in Scheveningen 

 
 

Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche) 
• Vrijdag 19, zaterdag 20, vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober in Amsterdam  

 
 
Tweedaagse workshop “De BN Compleet” (Hersenen en Evolutie, de 3e wet) 

• Donderdag 3 en vrijdag 4 mei te Heeze 
 
 
 
 
Themadagen 

• 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  

 

 

 


