
wees nieuwsgierig

Bewust Leven Opleiding 
& Training

Misschien wel 90% van al het lijden op de wereld is terug 
te leiden naar menselijk onvermogen in het omgaan met 
emoties en pijn. Je eigen menselijkheid leren kennen en 
vertrouwen is zó essentieel. Niet alleen persoonlijk, maar 
ook professioneel. Daar kun je een wereld van verschil 
mee maken. 

“Natuur is niet een plek die je 
bezoekt. Het is je thuis.”

Je behoeften en verlangens, instincten, emoties, 
gevoelens, gedachten en inspiratie spelen dagelijks 
een enorme rol in je leven. Met de inspiratie & tools uit 
ons aanbod kun je laag voor laag met al deze aspecten 
op natuurlijke wijze leren omgaan. Door je natuur te 
leren kennen en vertrouwen, hoef je er niet meer tegen 
te vechten. Er ontstaat balans en rust in je dagelijks 
handelen.



Bewust Leven Opleiding & Training biedt:

Bewust Leven Opleiding
Met deze ervaringsgerichte opleiding leer je omgaan 
met emotie en pijn. Je ontwikkelt een dieper inzicht in 
menselijk gedrag. Je verdiept en verfijnt je vaardig
heden in contact en communicatie. En je leert om de 
natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen te 
(h)erkennen en toe te passen. Vraag gratis de digitale 
opleidingsbrochure aan!

Online cursussen & trainingen
Ga doelgericht aan de slag met één van de thema
gerichte online cursussen of trainingen. Ervaar binnen 
1 tot 3 maanden resultaat: meer inzicht, vaardigheid en 
ontspanning. Elke training bestaat uit ervaringsgerichte 
kennis, opdrachten, tips en meditatie oefeningen. 
Je hebt interactie met je docent en medecursisten. 

Inspiratie & tools
In de webshop vind je verschillende producten die een 
waardevolle aanvulling vormen bij bewustwording en 
herstel:

• Ansichtkaarten
• Boeken
• Ebooks
• Geleide meditaties

• Notitieboek
• Podcasts
• Posters
• Webinars & video

Gratis informatie
Er is volop gratis informatie beschikbaar. Op de 
website vind je waardevolle artikelen, audio en demo’s, 
brochures, een nieuwsbrief, radio interview, video, 
webinars en meer. 

Graag tot ziens!

Hartelijke groet,
Wendy van Mieghem

Mijn naam is Wendy van Mieghem. 
Ik werk als psycholoog, schrijver 
en trainer vanuit mijn bedrijf 
Bewust Leven Opleiding & Training.

bewustleven.eu


