Beste locatiehouders, sprekers en bezoekers van de Gezond Verstand Avonden.
Op 26 september 2015 is het bestuur van de Stichting Gezond Verstand
Avonden (GVA) overgedragen aan een nieuw bestuur. Tijdens dat
evenement zijn tevens de plannen van het nieuwe bestuur gepresenteerd.
Voor een aantal van de locatiehouders was dat aanleiding om te vrezen
dat de huidige cultuur verloren zou gaan. Zij hebben samen met Anneke Bleeker besloten om op de
huidige voet verder te gaan onder de naam van GVL (Gezond Verstand Lezingen) die onder het Project7blad zich zal manifesteren.
De overige locatiehouders hebben de vernieuwende visie omarmd en zullen onder dezelfde naam
(stichting Gezond Verstand Avonden) en logo verder gaan. Ook de website zal onveranderd op hetzelfde
domein blijven: www.gezondverstandavonden.nl
Voor zowel de locatiehouders, sprekers als ook de bezoekers van de GVA hebben wij bijgaand een korte
impressie van onze plannen op video tijdens het evenement van 26 september vastgelegd. Onderstaand
vind u hier een impressie van de presentatie van John van den Bosch onderverdeeld in 6 video´s.

John stelt zich voor

Onze Missie

Onze Visie

Ondersteuning locatiehouders

Ondersteuning sprekers

Ondersteuning bezoekers

1E NIEUWE LOCATIE OPGESTART!
Woensdag 7 oktober 2015 zijn we te gast bij Carin Lucas in Kortgene, een prachtig plaatsje in Zeeland.
Carin besloot na het bijwonen van verschillende lezingen, o.a. bij locatie Vlissingen van Annemieke Vlieger,
haar eigen locatie te gaan starten.
Wij heten haar van harte welkom bij het Gezond Verstand Avond concept en wensen haar
veel succes met het organiseren van boeiende en leerzame avonden en middagen om meer
mensen meer bewust te maken.
Zij heeft een mooie ruimte aan huis waarin zij haar bezoekers zeer gastvrij ontvangt.
Er is zelfs een mogelijkheid om gasten een overnachting te bieden in haar B&B.
Mocht je als spreker jouw lezing presenteren maar je woont ver uit de buurt……geen probleem je mag
gratis van haar B&B gebruik maken. Een heel leuk extraatje!
John van den Bosch gaf als eerste spreker aan ruim 20 bezoekers op deze locatie zijn lezing “Hoe deze
wereld werkelijk geregeerd wordt” en heeft hiermee tevens het startsein afgegeven voor locatie Kortgene.
Een fijn en betrokken publiek en bijna allemaal heel benieuwd naar de vervolglezing van John “Hoe kunnen
we onze onafhankelijkheid en zelfbeschikking vergroten?”.
Deze lezing staat voor woensdag 4 november 2015 op de agenda voor locatie Kortgene.

NIEUWE SPREEKSTER STELT ZICH VOOR
“Welkom in de nieuwe wereld”
Door onze verhalen en kennis met elkaar te delen worden wij steeds wijzer! Wat mooi dat de Gezond
Verstand Avonden dit mede mogelijk maken. Ons bewustzijn groeit en we komen steeds meer in contact
met onze diepe verlangens voor onszelf, voor onze naasten en voor de wereld. Bewustzijn en bezieling
versterken elkaar. Dat maakt dat wij steeds verder zoeken en puzzelstukjes verzamelen die ons brengen
naar het kunnen leggen van de hele puzzel en de vervulling van onze verlangens.

Mijn naam is Anne-Marie Benschop, ik ben getrouwd en ik ben moeder van twee dochters.
Ik beschouw mezelf als een onderzoeker en doorgever van Natuurlijk Organiseren. Daarmee
bedoel ik een manier van samen leven, leren en werken zoals die natuurlijk aanvoelt, zoals
die ook door de natuur wordt voorgedaan, en die niet door wetten wordt bepaald, maar
door geweten.

Onbewust en bewust heb ik de afgelopen jaren al doende –in mijn gezin, in projecten, in mijn eigen
groeiproces- een heleboel ‘opgehaald’ van wat er te ontdekken is over een natuurlijke manier van samen
leven en samen werken. Als je om je heen kijkt, gaat het in de praktijk vaak (nog) heel anders. Ik ging mij
gaandeweg afvragen: Hoe ziet de wereld er uit, als wij die scheppen vanuit bewustzijn en bezieling, ofwel
als wij die natuurlijk organiseren?
Graag deel ik mijn bevindingen met u in een interactieve lezing, waarbij ik niet alleen als spreker, maar ook
als luisteraar kom, nieuwsgierig naar de puzzelstukjes die iedereen aandraagt.
De nieuwe wereld is er al. Iedere dag scheppen wij die vanuit ons verlangen. Door onze bezieling en kennis
te delen versnellen we het creatieve proces en kan wat binnen ons herkend wordt meer en meer buiten
ons gestalte krijgen.
Op verzoek en bij voldoende belangstelling kunnen we deze lezing in duo-presentatie doen, dat is samen
met Evert Jan Beverwijk, collega inspirator van Vitaness, Beweging voor Gezondzijn en Welbevinden
(www.vitaness.nl), visionair en verhalenverteller.
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