
Nieuwe Wereld 
 
Het is een turbulente tijd, werkelijk een overgang naar een nieuwe tijd, een 
nieuwe wereld. Door alles waar ik mee bezig ben, ontmoet ik hele bijzondere 
mensen, die zich allen bewust zijn van de overgang van oud naar nieuw en daar 
hun steentje in bijdragen.  
De volgende nieuwsbrief zal gaan over een initiatief van iemand die de oer-
informatie van de Aarde in water imprint en dat o.a. gebruikt voor het 
revitaliseren van grond, maar dat ook grote effecten heeft op het lichaam. Ik ben 
er nu 2 dagen mee bezig en de gevolgen zijn BIZAR, op alle fronten, maar dan 
op een positieve manier. Levensbrengend, een weldaad, prachtig.  
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Activiteiten binnenkort 
 

- De datum van de 2e dag van de workshop “BN Compleet” (Hersenen en 
evolutie) in Amsterdam is verplaatst naar 14 juni en daarvoor kan nog 
ingeschreven worden. 

- In de zomer, op 2, 3, 9 en 10 augustus, geef ik de 4-daagse basisworkshop 
“Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” in Wiekevorst, België.  

- Na de zomer, in september en oktober, komt de workshop “Bio-Logica 
van Gedrag en Karakter” in Leuven, België en op 24 en 25 september zijn 
er 2 praktijkdagen in Assen. Hierin bespreken we vele casussen, we 
oefenen met opzoeken en achterhalen wat het thema en de fase is en hoe 
we ermee om kunnen gaan.  

- 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 inspiratie-uurtje en de meeste andere activiteiten 
vinden. De eerstvolgende is op 26 juni om 20:00 uur. Registreren via 
https://zoom.us/meeting/register/57837df3ef51763e34538d7d4481ef37.  



Nieuwe Wereld 
 
De vorige nieuwsbrief ging over de oude wereld, de wereld van afhankelijkheid, 
macht en controle, georkestreerd door een handjevol onzichtbare bankiers 
https://www.onzichtbaremacht.nl, zie de nieuwsbrief van mei 
(https://www.levensbewustzijn.nl/Nieuwsbrieven/).  
 
Het financiële initiatief om een andere koers in te slaan waar ik mij ook voor 
inzet, heeft mij ontzettend veel gebracht op bewustzijnsgebied. Ten eerste leer je 
de mensen echt kennen als het om geld gaat en ten tweede zitten daar heel veel 
mensen bij die op een of andere manier die nieuwe wereld willen gaan creëren. 
Eén van de aspecten die deze nieuwe wereld vorm zal geven, zijn de 
cryptocurrencies, die momenteel als paddenstoelen uit de grond verrijzen en 
waar ik door mijn betrokkenheid met dit initiatief sinds een paar maanden volop 
mee bezig ben. Er gaat een wereld voor me open!! 
 
Hoe veelomvattend de overgang naar die nieuwe wereld zal zijn en wat voor 
effect ze zullen hebben op de gehele samenleving, blijkt uit de webinar 
“Consciousness and Crypto”: 
Deel 1: https://consciousfamily.kartra.com/page/EuW61 
Deel 2: https://consciousfamily.kartra.com/page/S8763 
Het is in het Engels, maar er wordt zeer duidelijk en vrij rustig gesproken. 
 
Is dit fantasie? Zal het wel zo’n vaart niet lopen? Dat zei ik ook toen de mobiele 
telefoons ten tonele verschenen, ik heb me er jarenlang tegen verzet… 
Ik denk dat dit een zeer accurate beschrijving is van de trend die is ingezet, de 
tekenen zijn al duidelijk zichtbaar. 
 
Aan ons is nu de keus: stappen we in en streven we samen naar een wereld van 
vrijheid, zeggenschap over het eigen leven en decentralisatie of kiezen we wat 
de overheden en banken ons adviseren en dus voor controle, afhankelijkheid en 
centralisatie. Dat laatste is simpel, het is bekend, het jaagt geen angst aan...   
Maar hoe zal dat uitpakken op de langere termijn? Zijn we niet bezig om ons 
eigen graf te graven? Die “langere termijn” is overigens niet zo lang meer: een 
jaar of 5 tot 6, dus “het zal mijn tijd wel duren” werkt niet meer…  
 
De nieuwe wereld trekt mij enorm aan. Als je ook erbij betrokken wil zijn, laat 
me dat dan weten, er zijn zoveel mogelijkheden om je bewust van te worden op 
dit moment! 
 



Relatie met de BN 
 
Je vraag je misschien af wat dit alles te maken heeft met de BN en op zich lijkt 
het een heel ander onderwerp. Maar alles wat we meemaken in het leven hier op 
Aarde, ervaren we met ons lichaam en dat lichaam functioneert volgens de BN.  
Onbekende, nieuwe dingen zorgen voor weerstand en weerstand is angst. Elk 
biologisch programma start met een inslag en een inslag wordt veroorzaakt door 
angst.  
Wat er ook gebeurt in het leven, je hebt altijd te maken met de BN. Daarom is 
het ook geen therapie, behandelmethode of nieuw geneeskundig model. Een 
diepgaande kennis van de BN zorgt werkelijk voor een totaal andere leefwijze. 
Het heeft invloed op je reacties, je denken, handelen, gedrag en zelfs je karakter.  
 
Bij nieuwe dingen hebben weer we een keus:  

1. “Het voelt niet goed, dus ik doe er niets mee en ga verder met mijn leven” 
2. “Ik ga eens kijken wat dit is en verdiep me erin.  

 
Kies je voor optie 1, dan wordt de nieuwe situatie vermeden totdat er geen 
andere weg meer mogelijk is. Dan kan je in oplossing gaan en ziek worden: de 
strijd heeft geen zin meer, men kan niets anders meer dan het nieuwe 
accepteren.  
Kies je voor optie 2, dan start er een Hamers Kompas en mogelijk in twee 
vormen:  

1. De ziekmakende vorm, die een reactie van jouw lichaam is op de stress 
die jij ervaart. Deze kan je neutraliseren door consequent gebruik van het 
LEEF-protocol (https://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/HEEL-
door-LEEF/). 
Voel bij jezelf wat al die nieuwe informatie met je doet. Bij elke 
ontdekking ga je weer voelen: wat doet dit met mijn lichaam? Zorgt dit 
voor spanning? Zo ja, waar zit die? Wat is het gevaar dat mijn lichaam 
voelt? Bij elke spanning, ga je ont-spannen, weg uit de fight-flight-reactie. 
Zie	ook	https://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Implicaties-BN/. 

2. De creatieve vorm, die nieuwe dingen voor jezelf en anderen zal gaan 
manifesteren. Dit creatieve proces	volgt	perfect	het	Hamers	Kompas. 
Voorbeeld: 
Je hoort iets totaal nieuws, iets wat je je nooit had gerealiseerd of waarvan 
je je niet bewust was dat het bestond. Je krijgt dus een nieuw idee; in de 
ziekmakende vorm is dat de inslag.  
Dat nieuwe ga je bestuderen en krijgt je steeds meer inzichten; de 
voorbereidingsfase of de CA-fase.  
Op een gegeven moment besluit je het eens te gaan uitproberen of er iets 
mee te gaan doen. Het gaat zich in je leven manifesteren en je gaat er 
ervaring mee opdoen; de PCL-A in de ziekmakende vorm.  



Bevalt het goed, dan besluit je er echt mee bezig te gaan en komt je ermee 
naar buiten; de EC.  
Je vaardigheden worden steeds beter en op een gegeven moment is het 
nieuwe niet meer weg te denken uit je leven. Het proces van creatie is 
voltooid en het nieuwe is een integraal onderdeel van je leven geworden; 
einde PCL-B.  

 
Bij de BN en het “ziekmakende” Hamers Kompas is het de perceptie van de 
situatie die een biologisch programma start, dus het idee dat je hebt over een 
situatie; niet de situatie zelf…  
Ook dát start dus met een idee, maar een idee vanuit angst voor een situatie, een 
situatie die je wilt vermijden. De gevolgen van de manifestatie van dát idee zijn 
dan ook “negatief” ofwel ziekmakend.  
 
 
Wat je ook doet - bezig zijn met iets nieuws en daarvan genieten of het 
bestrijden omdat het weerstand in je oproept - je denken, je ideeën over het 
nieuwe, díe zijn creatief. Je percepties aangaande het nieuwe worden jouw 
werkelijkheid en je ervaart het nieuwe als positief of als negatief, afhankelijk 
van jouw ideeën/percepties/overtuigingen erover.  
 
Het lichaam functioneert analoog aan het leven: dingen die jou vreugde geven, 
zijn gezondmakend, dingen die weerstand in je oproepen, zijn ziekmakend. Wat 
die dingen dat zijn, is om het even. Alles is perceptie: “You are the placebo”…   
 
  
 
 
Agenda 
 
Hieronder de agenda met de geplande activiteiten 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" 

• Dinsdagavond 15 oktober in Peize (Drenthe), georganiseerd door 
https://leefstijlkompaz.nl  

 
 
Workshops 
 
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” (Organen)   

• Vrijdag 2, zaterdag 3, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus in Wiekevorst, België 



• Dinsdag 29, woensdag 30 oktober, dinsdag 12 en woensdag 13 november 
in Groningen, georganiseerd door Lightwave Opleidingen 

• Maandag 9, dinsdag 10, maandag 16 en dinsdag 17 december te Heeze  
 
 
Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche) 

• Zaterdag 14, zondag 15 september, zaterdag 5 en zondag 20 oktober (datum 
veranderd!) in Leuven, België 

• Vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november in Oegstgeest 
• Dinsdag 7, woensdag 8, dinsdag 21 en woensdag 22 april 2020 in Groningen, 

georganiseerd door Lightwave Opleidingen 
 
 

Tweede dag van de workshop “Hersenen en Evolutie, de BN compleet”  
• Vrijdag 14 juni (datum veranderd!) te Landsmeer (nabij Amsterdam). Kan ook los 

gevolgd worden. 
• Woensdag 8 en woensdag 15 januari 2020 te Roosendaal. 

 
 
 
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  


