Inhoud:
Van de Redactie:
Programma Evenement 12 juni 2016

2

Werving Vrijwilligers voor de Stichting GVA

4

Hans Baars (nieuwe lezing)

9

Michiel Nijsen (nieuwe spreker GVA)

10

Kees van der Sande (nieuwe spreker GVA)

10

Marion Manders (nieuwe spreker GVA)

12

Jerome Wehrens

12

Nieuwe Locatiehouders

13

Colofon

13

Pagina 1

Van de redactie
Heerlijk, inmiddels is de lente aangebroken en worden de dagen inmiddels
in rap tempo langer dan de nachten.
Om te beginnen kunnen wij u meedelen dat Frits van der Blom zich
wederom bij de GVA heeft aangesloten. Wij wensen Frits als GVA veteraan
weer vele mooie GVA lezingen toe in den lande.
In deze nieuwsbrief zullen wij vooral focussen op de uitbreiding c.q. assistentie in de vorm van vrijwilligers
die voor de verdere groei van de organisatie onontbeerlijk zijn als ook op verdere details van het GVA
evenement op 12 juni a.s. in Djoj Rotterdam.

Programma GVA Evenement 12 juni 2016.
Martijn van Staveren
Al enige tijd volgen wij de lezingen van Martijn van Staveren. Lezing 1 t/m 4 in Eindhoven
en de lezingen 5 t/m 8 bij Sundancer (Rineke van den Berg) in Zwijndrecht. Omdat ook
wij naast zo velen met ons zeer onder de indruk zijn van zijn lezingen hebben wij hem
gevraagd om op 12 juni te komen spreken. Tot onze grote blijdschap heeft Martijn
speciaal voor de GVA zijn agenda op die dag vrijgemaakt. Wij zijn hem daar uiteraard zeer
dankbaar voor en verwachten dan ook dat dit het hoogtepunt van deze dag zal worden.
Een korte impressie van het programma:
Welkom
Locatiehouders, sprekers en
bezoekers zullen worden
welkom geheten door Peter
Elshof van Centrum Djoj en
John van den Bosch van de
stichting Gezond Verstand
Avonden. Tevens zal de
agenda van die dag toegelicht worden. Alle onderdelen zoals: workshops,
webcasts, markt, boekentafels, bar en serre zijn vrij
toegankelijk voor iedereen.
Alleen de bijeenkomst voor
locatiehouders en sprekers
zal een besloten karaker
hebben. Koffie thee en
water zijn de gehele dag in
de entreeprijs inbegrepen.
Overige zaken kunnen aan
de bar tegen zeer billijke
prijzen worden gekocht.
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Workshops
Tijdens deze dag zullen er 12 workshops worden aangeboden. 6 stuks ‘smorgens en 6 stuks ‘s-middags. Steeds in 2 rondes van 1 uur. Deze
workshops zullen voornamelijk uit het netwerk van Djoj komen maar
mochten er personen binnen het GVA netwerk een goede workshop
kunnen en willen geven ter introductie/promotie/presentatie van hen zelf
of hun bedrijf dan kunnen deze personen dat via de site kenbaar maken
door een sponsor-pakket te bestellen in de webshop:
http://gva-nederland.ccvshop.nl/Sponsor-Presentatietafel
Webcasts
Tijdens deze dag zullen ook de 4 webcast uitgezonden worden. Er zullen tegen die tijd
ongeveer 20 onderwerpen beschikbaar zijn. Hoewel de 4 populairste (meeste bezoekers)
op het programma staan zal er ter plaatse een keuze gemaakt worden op basis van de
meeste stemmen.
Kijk alvast op de website voor alle tot nu toe beschikbare Webcasts. (online opgenomen
lezingen)
http://gva-nederland.ccvshop.nl/Lezingen-offline-(webcast)

Locatiehouders en Sprekers bijeenkomst en Speeddating
Dit gedeelte is speciaal voor de locatiehouders en sprekers van de
GVA en bestaat uit 2 delen: 1e deel zal een presentatiedeel zijn
waarin specifiek interne aangelegenheden zullen worden
besproken. Het 2e deel zal een mogelijkheid aan de locatiehouders
en sprekers bieden om elkaar beter te leren kennen. Het zal
vermoedelijk een soort “speed-dating” karakter gaan hebben
waarbij er ook gelijk afspraken gemaakt kunnen worden.
Markt en Boekentafels
Dit evenement zal worden opgeluisterd met diverse “stands” waar GVA
gerelateerde producten en/of diensten zullen worden aangeboden. Mocht u een
product of dienst zelf hebben en dit op deze dag willen aanbieden reserveer dan
uw plek. Binnenkort zal er een plattegrond worden gemaakt zodat de plaatsen
kunnen worden toegewezen. Ook als u schrijver bent van een boek en deze zou
willen promoten is dat een mooie gelegenheid dit op deze wijze te doen.
Verder bieden wij alle sprekers en locatiehouders aan die zelf een boek hebben geschreven of uitgegeven
om deze kosteloos in de GVA webshop te leggen. Neem bij interesse even kontact op voor de
voorwaarden. Zie: http://gva-nederland.ccvshop.nl/Boeken
Bar, restaurant en Serre
Tijdens de gehele dag is de bar open en het
restaurant en serre vrij toegankelijk. Koffie thee
en water kunnen vrij genuttigd worden. Overige
drankjes en/of versnaperingen kunnen tegen
billijke prijzen aan de bar gekocht worden.
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Voor een overzicht van de dagindeling kijk ook op: http://www.gezondverstandavonden.nl/page68.html
Meldt je z.s.m. aan voor dezer bijzondere dag, want vol is vol. Wij verwachten een enorme toeloop van
bezoekers en geïnteresseerden van de GVA dus reserveer snel je toegang.
http://gva-nederland.ccvshop.nl/Evenement-op-12-juni-2016-in-Djoj-Rotterdam

Organisatie en vrijwilligers
Nu het dagelijks bestuur en het voltallig bestuur inmiddels alweer enige tijd stabiel in functie zijn, is de tijd
aangebroken om onze verdere plannen invulling te geven.
Om dat goed te doen willen wij het model dat wij tijdens de overdracht reeds in concept hebben
gepresenteerd verder toelichten en uitwerken tot concrete functies, verantwoordelijkheden en taken. Dit
alles gebaseerd op een soort van Sociocratisch model waarbij de 6 elementen Zijn, Doen en Hebben samen
met Geest, Verstand en Lichaam centraal staan. Kortom in de geest en spirit van de GVA.
Voor mensen die hier meer achtergrondinformatie over willen hebben verwijzen wij naar het boek: “Spirit
in Organisaties, een leidraad voor meer bezieling in organisaties.” Geschreven door John van den Bosch.
Speciaal voor alle GVA geïnteresseerden is dit E-book nu voor € 1,- in onze webshop verkrijgbaar. (naast
uiteraard het hardcopy exemplaar.) http://gva-nederland.ccvshop.nl/E-Book-Spirit-in-organisaties-Johnvan-den-Bosch
De GVA organisatie is onderverdeeld in zeven hoofdgroepen: 1) Bestuur, 2) Organisatie & Vrijwilligers,
3) Marketing & Disseminatie, 4) Financiën, 5) Diensten, 6) Kwalificatie en 7) Public Relations.
Voor de volgende drie hoofdgroepen zoeken wij nog krachtige vrijwilligers die deze groepen willen leiden
c.q. bepaalde taken binnen die groep op zich willen nemen..
3. Marketing & Disseminatie
5. Diensten
6. Kwalificatie
De Hoofdgroepen 1), 2), 4), en 7) worden reeds door het huidige bestuur ingevuld.
Van deze leiders/vrijwilligers verwachten wij dat zij binnen de kaders van de Missie en de Visie van de GVA
hun volledige creativiteit (lees geestelijke vermogens) benutten om invulling te geven aan hun
deelverantwoordelijkheid. Het waardevolle doel van de betreffende functies staan geheel onderaan de
groepen.
De diverse taken die binnen de groep gedefinieerd zijn (maar kunnen veranderen) vallen weliswaar binnen
de deelverantwoordelijkheid maar kunnen en zullen in een aantal gevallen door derden worden ingevuld.
De groepsverantwoordelijke kan en mag deze vrijwilligers zelf werven en/of ondersteunen.
Elke hoofdgroep is in 3 subgroepen onderverdeeld waar indien gewenst ook een vrijwilliger invulling aan
kan en mag geven. Deze deelverantwoordelijken kunnen de ideeën van de groepsverantwoordelijke
uitwerken en een deelverantwoordelijkheid overnemen.
Op deze wijze kan een ieder in de GVA organisatie volledig vrij creëren op zijn of haar
deelverantwoordelijkheid binnen de kaders van de uitgewerkte Missie en Visie. Alle
hoofdverantwoordelijken kunnen aan het bestuursoverleg deelnemen onder leiding van het bestuur.
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Hoofdverantwoordelijkheid

3. Marketing & Disseminatie

Marketing &
Disseminatie

GEEST

VERSTAND

LICHAAM

ZIJN

Marketing

Promotie

Disseminatie

Marktonderzoek

Promotie activ.

Werving Donateurs

Dienstentontwikk.

Informatie

Werven Locaties

Marketingplan.

Beurzen

Werven Sponsors

Campagnes

Prom. drukwerk

Werven Sprekers

Website

Crowdfunding

Mailingen

Werven Bezoekers

Naar juist publiek
gericht promotie
materiaal

Inkomsten voor de
stichting

Goede marketingcampagnes

Voldoende Inkomsten
die de uitgaven
dekken

ZIJN

DOEN

ZIJN

DOEN

DOEN

HEBBEN

HEBBEN

HEBBEN

Vrijwilligers die één of meerdere verantwoordelijkheden/taken op zich zouden willen nemen kunnen zich
ook bij ons melden.
Primair denken we bij deze groep aan vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij:
-

Marketingplannen kunnen schrijven/opzetten
Website kunnen onderhouden, uitbreiden en actualiseren (denk hierbij met name aan de agenda)
Ons kunnen helpen om onze lijst van potentiële locatiehouders te contacten
Crowdfunding acties opzetten zodat wij eventueel ook via betaalde diensten zaken kunnen realiseren
Sprekers/lezingen kunnen werven voor de GVA

Zolang er geen vrijwilliger voor deze hoofdgroep en/of taak is zal die verantwoordelijkheid door het
huidige bestuur naar beste vermogen worden opgepakt.
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Hoofdverantwoordelijkheid

GEEST

VERSTAND

LICHAAM

4. Diensten

Diensten

Planning

Inkoop &
Werkvoorbereiding

ZIJN

Dienstverlening

Plannen Vrijwilligers

Inkoop

Gemaakte Posters

Plannen materiaal

Werkvoorbereiding

Geagend. Events

Logistiek

Logistiek

publiceren site

ZIJN

DOEN

DOEN

begeleiden webinars
afwikkelen lezingen

Goed verdeeld werk
in tijd

Middelen beschikbaar
voor dienstverlening

Correct geleverde
diensten

Goed en op tijd
afgeleverde diensten

ZIJN

DOEN

HEBBEN

HEBBEN

HEBBEN

Vrijwilligers die één of meerdere verantwoordelijkheden/taken op zich zouden willen nemen kunnen zich
ook bij ons melden.
Primair denken we bij deze groep aan vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij:
-

Maken van posters, flyers en jpg. Bestanden
Actualiseren van de agenda
Organiseren van landelijke evenementen
Afwikkelen lezingen

Zolang er geen vrijwilliger voor deze hoofdgroep en/of taak is zal die verantwoordelijkheid door het
huidige bestuur naar beste vermogen worden opgepakt.
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Hoofdverantwoordelijkheid

GEEST

VERSTAND

LICHAAM

5. Kwalificatie

Kwalificatie

ZIJN

Onderzoek

Correctie

Certificering &
beloningen

Productcontrole

Training

Certificering

Klachten afh.

Pers. Ontwikk.

Waarderingen

Res. & Dev.

Correctie mat.

ZIJN

DOEN
C.I. Corp. Ident.

Correctie prod.

Correct gevonden
afwijkingen

Correcte materialen &
Getrainde Vrijwilligers

Gecorrigeerde
organisatie

Hoog kwalitatieve
Diensten en Organisatie

ZIJN

DOEN

DOEN

HEBBEN

HEBBEN

HEBBEN

Vrijwilligers die één of meerdere verantwoordelijkheden/taken op zich zouden willen nemen kunnen zich
ook bij ons melden.
Primair denken we bij deze groep aan één vrijwilliger die het “Geweten en Ethiek” van de GVA organisatie
op zich wil nemen.
Zolang er geen vrijwilliger voor deze hoofdgroep en/of taak is zal die verantwoordelijkheid door het
huidige bestuur naar beste vermogen worden opgepakt.
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Hoofdverantwoordelijkheid

GEEST

VERSTAND

LICHAAM

5. PR

Publieke Relaties

ZIJN

Publiek informatie

Uitbreiding
relatienetwerk

Succes Promotie

Publicaties

Beurzen

Referenties

Persberichten

Evenementen

Succes promot.

Corp. Identity

Netwerken

Nieuwsbrieven

ZIJN

DOEN

DOEN

Nieuwsbrieven

Een goed
gepresenteerde
organisatie

Burgens die
Derden die goed over
geinteresseerd zijn in
de organisatie denken
GVA

Goede naam van de
organisatie

ZIJN

DOEN

HEBBEN

HEBBEN

HEBBEN

Hoewel deze verantwoordelijkheid reeds door een bestuurslid wordt gedragen, is er zeker nog behoefte
aan assistentie voor de deeltaken:
Vrijwilligers die één of meerdere verantwoordelijkheden/taken op zich zouden willen nemen kunnen zich
ook bij ons melden.
Primair denken we bij deze groep aan vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij:
-

Maken van allerlei publicaties
Waarborgen van de huisstijl
Maken van nieuwsbrieven: zowel voor informatie als ook succespromotie
Organiseren van beurzen/evenementen

Zolang er geen vrijwilliger voor deze hoofdgroep en/of taak is zal die verantwoordelijkheid door het
huidige bestuur naar beste vermogen worden opgepakt.
Wil je graag reageren op eén van de bovengenoemde hoofdverantwoordelijkheden, deelverantwoordelijkheden of individuele taken, schroom niet en neem even contact op met:
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John van den Bosch: Voorzitter
Anja Harmans:
Secretaris

john@gva-nederland.nl
anja@gvanederland.nl

06-50512222
06-12073137

Wij hopen met deze ondersteuning de GVA organisatie nog sneller naar het volgende niveau te kunnen
tillen en daarmee onze Missie en Visie sneller realiseren.

Hans Baars
Nieuwe lezing “Zijn wij werkelijk vrij?”
Een paar jaar geleden alweer hoorde ik over soevereiniteit en een groep
mensen die bezig was met het “zich losmaken van de teugels van de staat”
en aangezien vrijheid een woord is waar ik altijd door wordt getriggerd,
was ik direct alert en geïnteresseerd. Door er het nodige over te zijn gaan
lezen, merkte ik dat wij wel in een heel wonderlijke wereld leven, waar
veel verborgen is en bewust verborgen wordt gehouden. Regelingen,
wetten waar ik nog nooit van gehoord had en ook geen idee had hoe dit
werkte. Want met het ontwaken van veel mensen en het openbaren van
steeds meer informatie – alle beerputten gaan open – wordt het steeds
duidelijker wat er allemaal speelt. Het wordt meer en meer helder hoe wij
geregeerd worden in deze wereld en OMDAT we met meer en meer
ontwaken bij de anderen de behoefte groter wordt om ons te controleren,
in bedwang te houden en onze mond te snoeren, ja bij wie eigenlijk?
Nieuwe lezing met als titel: “Zijn wij werkelijk vrij?”
Zijn wij echt zo vrij in dit land of in ieder willekeurig ander land?
Of zijn we zonder dat we het beseffen eigendom van de Staat? Hoe zit het dan met de Grondwet, de
rechten van de mens en het vermeende contract dat we hebben met onze overheid? Wat is een natuurlijk
persoon en wie ben je nou eigenlijk? Ben jij je naam of ben je een mens van vlees en bloed? Hebben wij
plichten? Hebben wij rechten? Is dat echt zo?
Wat betekent soevereiniteit en hoe kan je loskomen van de teugels van de Staat.
In deze lezing komen een aantal aspecten van vrijheid aan bod. Vrijheid betekent namelijk ook
verantwoordelijkheid. Als er de vrijheid is om te kiezen, is er de verantwoordelijkheid het beste te kiezen.
Er wordt uitgelegd hoe je vrij kunt worden, je naam terug kunt claimen, je conformeren aan andere
voorschriften. Maar dan? En waarom zou je dat willen.
Het heeft in de ogen van sommigen te maken met burgerlijke ongehoorzaamheid, maar het heeft meer te
maken met rechtvaardigheid en de wil zelf over je eigen leven te kunnen beslissen. Deze lezing geeft
inzichten in de grondslag van ons land en rechtssysteem en zal u waarschijnlijk verrassen met een aantal
geheel nieuwe inzichten! Er is een mogelijkheid om na het terug claimen van je naam de overheid op
allerlei mogelijke manieren dwars te zitten, maar dat is de negatieve kant. Er is ook een andere, mooiere
manier. Namelijk proberen er met z’n allen ook echt een mooiere wereld van te maken. Ook dat is
mogelijk, kijk bijvoorbeeld maar naar het stichten van de Vrijstaat Wonderland of een aantal andere
initiatieven die van de grond zijn gekomen of nu in ontwikkeling zijn.
Vrijheid is een weg naar binnen, een weg naar ontwaken. Wij zijn de verandering!
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Michiel Nijsen
Nieuwe spreker GVA
Na een studie biologie, een master duurzame ontwikkeling en een periode
onderzoek aan de Universiteit Utrecht besloot Michiel om zijn eigen
route te zoeken. Hij ging aan de slag als zelfstandige, startte een coaching
en healing praktijk en zette diverse initiatieven op. Activiteiten gericht op
bijdragen aan een wereld met meer harmonie.
Vanuit intuïtie en creativiteit werkt Michiel aan het brengen van
bewustzijn op een variëteit aan gebieden. Zijn focus ligt op politiek,
maatschappelijke beweging en innerlijke groei. Door deze aspecten aan
elkaar te koppelen ontstaat een realistisch en helder beeld van wat er nu
nodig is om tot vernieuwing te komen. Hierbij is overal ruimte voor
verbetering en verdieping.
We leven in een maatschappij die inspireert tot individualiteit en consumptie. Tegelijkertijd hebben wij ook
behoefte aan gemeenschap en creatie. Als wij onze eigen wezenlijke behoeftes vervullen kunnen we er voor
elkaar en voor de planeet zijn.
Hiervoor zijn innerlijke en uiterlijke stappen nodig. De kaders van onze maatschappij bieden weinig ruimte
om werkelijk bij te dragen en zetten aan tot een zoektocht naar comfort, veiligheid en materiële welvaart. In
onze eigen ontwikkeling zijn we vaak niet in staat om te komen tot constructieve zelfreflectie, compassie en
daadkracht.
Op beide vlakken zijn uitdagingen en uiteindelijk is het geheel op een complexe manier verweven. Om tot
een effectieve strategie te komen voor maatschappelijke vernieuwing is het aan de orde om binnen deze
realiteit heldere en haalbare routes te formuleren. In de eerste lezing van Michiel ‘Een nieuw perspectief op
maatschappelijke progressie’ wordt dit thema verder belicht.

Kees van der Sande
neurofeedbacktherapeut en onderwijskundige
Psychische klachten?
Train je hersenen!
Kees van der Sande, neurofeedbacktherapeut en onderwijskundige van
origine, wil mensen laten weten dat de hersenen trainbaar zijn. Hij wil
mensen niet alleen helpen, maar vooral vérder helpen.
Neurofeedback
In 2002 is Kees van der Sande afgestudeerd als Onderwijskundige aan de
Universiteit van Utrecht. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de psychologie van het leren en het
welzijn van de medemens.
Snel na zijn Master studie kwam hij in aanraking met neurofeedback. “Ik was meteen gegrepen door dit
vak. Kort daarna ben ik met een studie daarover begonnen. Ik maak nu met mijn eigen praktijk
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‘BioMetrisch Centrum Deurne en Venray’ (BMC Deurne en Venray) op twee plaatsen deel uit van het BMCnetwerk.
Behandelbare klachten
Ik krijg mensen met klachten op het gebied van hoofdpijn, epilepsie,
stress, burn-out, concentratie- problemen (ADHD), vermoeidheid en
aan Autisme verwante stoornissen. Ook veel ouderen, bij wie de
hersenactiviteit door de veroudering nogal verandert en daardoor te
maken krijgen met vergeetachtigheid, komen in mijn praktijk.
Neurofeedback kan in veel gevallen helpen bij het verminderen of zelfs
verdwijnen van de klachten.”
Gratis intake
Mensen met klachten kunnen bij Kees aankloppen voor een intake. Om mensen in de gelegenheid te
stellen kennis te maken met neurofeedback is zo’n volledige voormeting van anderhalf uur gratis. Deze
intake bestaat uit een anamnese, uitleg over neurofeedback, een hersenmeting op 19 locaties op het
hoofd, een toelichting van de meetresultaten en een persoonlijk advies over de mogelijkheden van
neurofeedback.
Hoe werkt het?
Kees geeft aan: “Neurofeedback is een behandelmethode waarbij
afwijkende hersengolven getraind worden om klachten te verminderen.
Op verschillende momenten worden de resultaten vergeleken om te kijken
of de behandeling aanslaat. Wie aan iets engs met de hersenen denkt, kan
ik geruststellen. Bij de training bekijk je een spel of een film op een scherm.
Als de hersenen goed functioneren, gaat het spel goed of zie je de film in
het hele scherm. Door deze situatie als een compliment te aanvaarden
worden de hersenen beloond en beïnvloed je de werking van je eigen
brein. Uiteindelijk is het mogelijk om de hersenen te leren de gewenste
golven blijvend te produceren. De klachten verminderen of verdwijnen zelfs helemaal. Door deze
behandeling een aantal keren te herhalen past de hersenactiviteit zich steeds meer aan. Uiteindelijk
kunnen de hersenen dit zelf en kan de neurofeedbacktherapie worden beëindigd.
Het BMC netwerk
“Door de binding met het BMC beschik ik altijd over de meest recente technieken en ben ik op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen.”
De therapie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wordt door veel zorgverzekeraars vergoed
vanuit de aanvullende polis.
Meld u gerust aan voor een van mijn presentaties. U bent van harte welkom.
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Marion Manders
NEI Therapeut, Coach en Masseur
Marion Manders is NEI Therapeut, Coach en Masseur en geeft ook Workshops in
haar praktijk McLIFE in Meerlo.
(De Workshops worden gegeven onder de noemer HetKnowHowPrincipe:
www.hetknowhowprincipe.nl )
Het onderbewustzijn is een spannend gebied waar antwoorden te vinden zijn over
het “waarom” van ons ziek worden. Het mooie van deze vorm van behandelen is
de simpelheid ervan. Ik vind het belangrijk te zoeken naar de oorzaak van een
disbalans in plaats van het symptoom te bestrijden.
Bij de NEI gaat het om de oorzaak van bijvoorbeeld een onverwerkte
emotie. In deze lezing laat ik zien hoe we deze blokkades opsporen en
dmv integratie de geestelijke of lichamelijke klacht kunnen oplossen
zodat je weer vrijer door het leven kunt gaan.

Jerome Wehrens
eigenaar van B-Mind
Vanaf mijn jeugd ben ik bezig met mediteren. Op mijn 7e had ik reeds mijn
eerste eigen meditatie bedacht. Sinds 1992 ben ik bezig met ademhalingsoefeningen. Vanaf 2000 heb ik me tevens verdiept in allerlei vormen van
Meditatie en bevorderen van lichaamsenergie (Qi).
Bekende en krachtige methodes zijn bestudeerd waarbij zelfgenezing vaak
centraal stond. Het inzicht dat ik inmiddels heb verkregen heeft mij verrijkt,
rust gegeven, sterker en krachtiger gemaakt en zelfs mooier als mens. Kennis
die ik graag deel en overbrengen zodat een ieder hier zijn voordeel mee kan
doen. Het aantal methodes en technieken die beheers nemen nog ieder jaar toe.
Momenteel verdiep ik me in Natural Movement en Systeemopstellingen. Het totaal van methoden en
technieken die ik beheers staat nu op 32. Mijn vaardigheden en ervaring vanuit het bedrijfsleven waarin ik
rollen heb gehad als consultant en manager hebben mijn communicatie vaardigheden goed ontwikkeld.
Andere positieve bijdragen aan mijn skills zijn mijn cabaret en onderwijservaring. Deelnemers ervaren mijn
trainingen en lezingen altijd erg positief.
Tevens kan ik als trainer en eigenaar bij B-MIND goed aansluiten bij publiek, deelnemers en cliënten. Mijn
vermogens om de kern en de essentie te zien van beperkingen en blokkades, zorgen ervoor dat ik instaat
ben om mensen gericht te helpen in ontwikkelings- en bewustwordingsprocessen.
Mijn leven staat in het teken van gezond leven. Mijn stellige overtuiging is dat ik gezond 120 jaar oud
wordt. Al mijn trainingen en lezingen hebben gezondheid als basis. Hoe krijg je voldoende energie? Wat is
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je doel? Hoe herstel je en neem je voldoende rust? Heb je de juiste en voldoende activiteit? Goede voeding
etc. In mijn trainingen,workshops, lezingen en programma’s krijgen deelnemers ook tools om zelf ook
gelukkig en gezond oud te worden!
Naast passie is een belangrijk kenmerk van mij dat ik predik wat ik zelf ook doe. Ik leef niet alleen gezond
maar daag mijn gezondheid ook uit. Zo heb ik wel eens 10 dagen niet gegeten of ga ik binnenkort 85
kilometer rennen zonder gedegen training. Mijn overtuiging is dat we altijd meer kunnen dan we denken.
De mens bezit ongekende vermogens, en is tot nog veel meer instaat dan we meestal zelf vermoeden of
denken.

Nieuwe Locatiehouders
Tot slot hierbij nog even een overzicht van recentelijk aangesloten locatiehouders.
Locatie Ruurlo.
Locatie Breda.

Locatiehouder Mar van Bebberen, marvanbebberen@gmail.com
Locatiehouder Jurre Yntema,
info@phagos-press.nl

Zij zullen zich in een toekomstige nieuwsbrief nader aan u voorstellen.

Colofon:
Van de Redactie:

John van den Bosch, Ria de Graaf en Anja Harmans

Sprekers bijdragen:

Hans Baars, Michiel Nijsen, Kees van der Sande, Marion Manders
Jerome Wehrens

Locatiehouders bijdragen:

nvt

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
Geïnspireerd geraakt? Ook interesse om Gezond Verstand Avonden te organiseren?
Mail: info@gva-nederland.nl
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