Oorzaak: BN of spiritueel?
De maand februari was te kort, het was al half maart voordat ik het me
realiseerde dat februari voorbij was. Daardoor nu deze vervroegde nieuwsbrief
voor april.
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Activiteiten
- Op 16, 17, 23 en 24 april geef ik workshop “Bio-logica van Gedrag en
Karakter” in Roosendaal. Leuk zo vlak bij huis!
Wil je erbij zijn, meld je dan aan via het aanmeldingsformulier op mijn
website.
- Op 17 en 18 mei is “De BN Compleet” (Hersenen en evolutie) in
Amsterdam
- Zie hieronder of de agenda op mijn website voor de activiteiten later in
het jaar: http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/

Facebook
Je kunt me ook volgen via mijn Facebook-groep.
Hierop kan je eveneens het vragenuurtje en de meeste andere activiteiten
vinden.

Oorzaak: BN of spiritueel?
Men stelt mij regelmatig de vraag wat een beenbreuk, een val of een ongeluk wil
zeggen in het kader van de BN. Maar kan deze vraag op die manier gesteld
worden?
De Biologische Natuurwetten verklaren het ontstaan van ziekten zonder oorzaak
van buitenaf. Het verklaart de fysieke veranderingen die ontstaan door een
emotionele schok; door zorgen, angst, boosheid, wantrouwen, jaloezie, etc.
Deze emoties interpreteert het lichaam en verbindt ze met een potentieel
levensbedreigende situatie in de natuur. Dit wordt de biologische associatie
genoemd en deze biologische associatie heeft Dr. Hamer voor ons mensen
vertaald naar thema’s.
Om uit die (vermeende) levensbedreigende situatie te komen, treden er
veranderingen op in de weefsels en organen die hierbij het beste kunnen helpen
en het lichaam schiet in de “fight-flight-modus”.
Wanneer de situatie is overwonnen, zijn deze veranderingen niet meer nodig en
worden ze hersteld tijdens het daaropvolgende ziekteproces (ziekte = genezing).
Deze veranderingen zijn dus niet van buitenaf door een val of een ongeluk
ontstaan, ze zijn het gevolg van een emotionele schok en de daaropvolgende
bio-logische, fysieke reactie.
Bij een val of een ongeluk vindt de fysieke verandering (schade aan organen en
weefsels) plaats door iets van buitenaf: de kracht die de val of het ongeluk op
het lichaam uitoefent, veroorzaakt schade: breuken, wonden, etc. Deze kunnen
zowel intern als extern zijn en worden ook wel een “fysieke trauma’s” genoemd.
De vraag waarom je valt, een ongeluk krijgt of een been breekt, is meer een
spirituele vraag: waarom overkomt mij dit op dit moment en met deze
gevolgen? Niets gebeurt voor niets, dit ook niet, dus er is iets te leren. Maar
hetgeen je moet leren kan je niet vanuit de BN achterhalen, er zit geen
biologische associatie aan vast.
De zorgen vanwege de consequenties van de val, de beenbreuk of het ongeluk
kunnen wél weer een bio-logisch proces tot gevolg hebben:
- Ik zou met de familie op vakantie gaan. Hoe moet dat nu?
- Ik moet een belangrijke opdracht af krijgen, hoe moet dat nu?
- Ik heb net een nieuwe baan… Wat zal mijn baas wel niet zeggen?
Als de genezing zover is gevorderd dat je het normale leven weer op kan
pakken, dan zou je ziek kunnen worden omdat deze zorgen “in genezing” gaan.

Song of a child
Het Hamers Kompas kan eveneens gezien worden als het mechanisme van
creatie, zie
http://www.levensbewustzijn.nl/Levenswijsheden/Scheppingsproces/.
Conceptie, zwangerschap en geboorte is de ultieme vorm daarvan. Een kind
bewust uitnodigen in deze wereld en hem of haar bewust creëren, doet wonderen
voor het gevoel van gewenst te zijn, geliefd te zijn.
Boek 1 en boek 6 van de Anastasia-serie van Vladimir Megre vertellen
daarover, evenals Barry Long in zijn audia “Transforming Sex into Love” en
brief 7 van Christus Keert Terug.
Allen komen in principe op hetzelfde neer: de intentie van het scheppen van een
kindje uit liefde voor elkaar, waaruit de seksuele daad voortvloeit, is iets totaal
anders dan seks hebben en daardoor zwanger raken.
Voor de Himba’s in Namibie is deze bewuste creatie de normaalste zaak van de
wereld. De verjaardag van iemand is dan ook niet zijn of haar geboortedag, maar
de dag waarop het idee van hem is ontstaan alsmede het lied wat bij hem hoort.
Bijzonder inspirerend: https://neterianafricanreligion.net/the-role-of-birth-songin-african-life/

Agenda
Hieronder de agenda met de geplande activiteiten van 2019 per thema bij elkaar.
Op mijn site kan je ze in chronologische volgorde vinden.
Aanmelden graag via het aanmeldformulier

Lezingen
• Introductielezing "Begrijp het Proces en de Betekenis van je Ziekte"
Donderdagavond 9 mei in Harderwijk, georganiseerd door Helios.
Workshops
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” (Organen)
• Dinsdag 27, woensdag 27 maart, dinsdag 9 april en woensdag 10 april 2019
in Groningen, georganiseerd door Lightwave Opleidingen.
• Dinsdag 28, woensdag 29 mei, dinsdag 4 en woensdag 5 juni te Hilversum
• Vrijdag 2, zaterdag 3, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus in Wiekevorst, België

Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche)
• Dinsdag 16, woensdag 17, dinsdag 23 en woensdag 24 april in Roosendaal
• Zaterdag 14, zondag 15 september, zaterdag 5 en zondag 6 oktober in Leuven, België
• Vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november in Oegstgeest
Tweedaagse workshop “Hersenen en Evolutie, de BN compleet”
• Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei te Landsmeer (nabij Amsterdam)

Thema- en praktijkdagen
• Twee verdiepingsdagen in Assen
Dinsdag 24 en woensdag 25 september
•

Themadagen “De Ogen”
o Vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober in Landsmeer (nabij Amsterdam)

Gevraagde voorkennis voor de thema- en praktijkdagen: basisworkshop “Leven in
Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” of vergelijkbaar daarmee.

Mee doen? Vul het aanmeldingsformulier in onderaan de pagina op de
website.
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

