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Mededelingen 
Je hebt misschien al ervaren dat je niet meer op de oude manier bij de agenda 
kunt komen. Dat klopt: de link daar naartoe is veranderd: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/  
 
De zomervakantie is alweer aardig op dreef en het wordt tijd om weer te denken 
aan de activiteiten van het najaar.  
In september staan er weer een aantal activiteiten op het programma: 

• 31/8, 1, 14 en 15/9 in Barendrecht: Basisworkshop “Leven in Vertrouwen 
- Vertrouw je Lichaam”.  
Ik ga de HEEL door LEEF voel-oefeningen nu echt inbouwen in het 
programma. Tot nu toe deed ik ze als daar een gelegenheid voor was, 
maar ik merk dat ze erbij inschieten als ik wat achter loop op de stof. 
Maar mensen vinden ze heel fijn en ze geven ook nog een extra handvat: 
hoe ermee om te gaan als je zelf iets hebt en hoe een inslag te herkennen 
en meteen te transformeren.  
Zo komen alle aspecten van wat ik over wil brengen aan bod en je gaat 
zien dat alles met inzicht en logisch nadenken te achterhalen is:  

o De essentie van de kennis en de bio-logica ervan 
o Hoe zelf verder te studeren na de workshop 
o Hoe thema en fase te bepalen 
o Wat is nodig in elke fase en hoe kom je daar achter 
o En wat dan? Hoe ga je in het vertrouwen, in de overgave? En hoe 

weet je of je het goed doet? Hoe controleer je dat? Hoe herken je 
dat? Hiertoe dienden de HEEL door LEEF voel-oefeningen.  

• Op 7 september is er in Zwolle een dag waarop ik een groot aantal 
gevallen van borstkanker behandel aan de hand van CT-scans. Dit is de 
manier waarop we in Oostenrijk ook les kregen van Michael Lloyd en dat 
zorgde ervoor dat ik de gehele tijd op het puntje van mij stoel zat. Ik ben 



Michi niet, maar ik hoop ook de meest ervaren mensen onder jullie echt te 
kunnen verrassen.  

• Op 21, 22, 28 en 29 september en op 4, 5, 11 en 12 oktober heb ik 2 
workshops “Bio-logica van Gedrag en karakter” gepland, in september in 
Hilversum en in oktober in Assen. Achteraf gezien is dat niet zo handig 
en ik heb voor Hilversum ook nog maar 1 aanmelding, voor Assen heb ik 
er al 5. We gaan even zien hoe het loopt, maar de kans is groot dat 
Hilversum verschoven wordt naar een latere datum in het najaar, zodat er 
meer tijd zit tussen beide workshops.  

 
 
 
 
Lessen van de dieren 
Dieren “leven” de biologische wetten puur en ongestoord en dagelijks leer ik 
van onze dieren hoe het werkt. Prachtige verhalen, op allerlei gebied.  
 
Het doorlopen van het Hamers kompas geeft een bewustzijnssprong. Zo hoor je 
vaak dat kinderen, die de mazelen gehad hebben, een sprongetje maken in hun 
ontwikkeling.  
Een voorbeeld bij de dieren:  
Begin juli nam mijn dochter Inger een pup van ons mee naar Duitsland. Het was 
een grote overgang voor het diertje, ze was angstig, kroop vaak weg op plekjes 
die ze kende en die veilig voor haar waren en die eerste week zorgden nieuwe 
dingen voor nog meer angst. Inger zei een paar keer dat het teveel voor haar 
was…  
Toen was er een moment dat ze een beetje uit haar schulp kroop, dat ze zich 
ineens realiseerde dat het toch wel leuk was…  
Daarna werd ze ziek: overgeven, haar bench onder plassen, heel zielig! De nacht 
sliep ze als een roos en de volgende dag was ze veel vrolijker, vrijer, speelde 
veel meer en was een stuk gelukkiger.  
Hier kan je weer heel mooi het hamers Kompas in herkennen: de oplossing 
kwam toen ze zich realiseerde dat het toch wel leuk was. Toen kwam de crisis, 
die komt bij dieren heel snel, ze blijven niet hangen in het oude, ze leven in het 
NU en zodra ze zich goed gaan voelen, komt de oude stress eruit m.b.v. de 
crisis.  
 
Zo herkennen we heel veel bio-logische procesjes in onze dieren en die worden 
bevestigd door het karakter van het dier.  
Ik heb een pagina gemaakt over de dieren en heb die “Dierenwijsheid” genoemd 
(http://www.levensbewustzijn.nl/Dierenwijsheid/).  
Er staat nu 1 ervaringsverhaal op wat ik al elders op mijn site had staan en ik 
heb een paar pagina’s toegevoegd met de gesprekken van een aantal van onze 



dieren met Symone Ottevangers. Symone kan telepathisch communiceren met 
dieren en de gesprekken zijn onbetaalbaar, wat een wijsheid, wat een inzichten, 
zowel op bio-logisch als op spiritueel niveau. De dieren bedrijven de Spiologie 
eveneens in hun zuiverste vorm, daar kunnen wij mensen nog veel te leren.  
Lees ook het verhaal van Zuri, onze kleine koningin die niet onder stoelen of 
banken steekt dat wij er werkelijk niets van snappen. Ik zie haar bijna letterlijk 
haar neus ophalen…  
Heb je een dier, laat hem eens praten met Symone, het is zeer de moeite waard.  
Een paar gesprekken moet ik er nog op zetten, maar dat gebeurt de komende 
dagen.  
 
Verder zal ik nog veel meer ervaringen met dieren gaan publiceren de komende 
tijd. Heb je zelf een mooi verhaal, laat me dat dan weten.  
 
 
 
Extra inkomen  
Zonder geld loopt je vroeg of laat altijd vast. Zo ook met het handelen op basis 
van de biologische natuurwetten: je kunt wel weten dat dát het beste is, maar 
wat doe je als er geen geld nodig is voor de juiste begeleiding, voor de zo 
noodzakelijke verandering, voor een verblijf in een “sanatorium”?  
Geld naar ons, de gewone man, toetrekken is m.i. noodzakelijk om werkelijk 
een omkering te kunnen bewerkstelligen en ik heb nu mogelijkheden gevonden 
om daar daadwerkelijk een begin mee te maken.   
 
Ik sinds begin april actief bezig met GTI-net. Ik heb daar ook een presentatie 
van gemaakt en die op mijn Facebook pagina gezet 
(https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/).  
Het risico is klein, de manier waarop het is opgezet heel doordacht en ik vind het 
de moeite waard om dit een kans te geven. Ik vind het ook heel leuk, ik geniet 
ervan om hiermee bezig te zijn en het loopt nu ook heel goed. 
Of het over een aantal jaren nog loopt, weet ik niet, maar het is vrij eenvoudig 
om je geïnvesteerde geld er weer uit te krijgen en daarna is alles wat je ermee 
verdient, meegenomen.  
Ik heb intussen mijn inleg teruggekregen en elke week ontvang ik een beetje 
meer. Al met al begin het al aardig op een basisinkomen te lijken! 
 
Naast GTI zijn er ook andere mogelijkheden, er komen er steeds meer bij, want 
ook in de financiële wereld gaan steeds meer mensen beseffen dat het anders 
moet. Dus als GTI op een gegeven moment stopt, dan komen er wel iets anders.  
 
 
 



 
Interessante links: de werkelijke wereld 
 
In de vorige nieuwsbrief stonden 2 interviews van Ronald Bernard over de 
macht en de corruptie van de elite. Heb je ze nog niet gezien, bekijk ze dan 
alsnog. Nu vond ik deze video: 
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/verplichte-
vaccinaties-al-lang-besloten/  
 
 
 
 
 
 
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”   

• Donderdag 31-8, vrijdag 1-9, donderdag 14-9 en vrijdag 15-9 te Barendrecht 
• 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  

 
 
 
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 “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je lichaam” en “Bio-logica van gedrag en 
karakter”. Zij kunnen ook los gevolgd of herhaald worden.  
 
Andere praktijkdagen zijn: 

• Casussen van borstkanker gepresenteerd aan de hand van CT-scans 
Donderdag 7 september te Zwolle 

 



Binnenkort ga ik meer activiteiten plannen, het is er tijdens de vakantie niet van 
gekomen. Heerlijk, even heel iets anders! 
 
 
 
Geïnteresseerd?	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.  
 

 

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


