
Oerwater in Eieren 
 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dit: 
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.  
Daar is ie dan! 
 
 
Inhoud van deze nieuwsbrief 
 

• Activiteiten op korte termijn 
• Oerwater 
• Agenda 

 
 
 
Activiteiten binnenkort 
 

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

- Nieuw in Uithuizen (Gr.), op speciaal verzoek: workshop “Bio-Logica 
van Gedrag en Karakter”, 13 t/m 16 augustus.  

- 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 21 augustus om 20:00 uur. Registreren via 
https://zoom.us/meeting/register/11443028f918fa10d746f627e8486654.  



Oerwater in Eieren 
 
Ongeveer een maand geleden maakte ik kennis met Blue Earth. Zij hebben een 
ongekend krachtige watervitalisatiemethode uitgevonden, waarmee het water uit 
een bijzondere oerbron nog eens versterkt wordt. Daarmee zijn een aantal 
producten ontwikkeld, die voor een scala aan mogelijkheden gebruikt kunnen 
worden.  
 
Water neemt de energie van de omgeving op en bij de meeste vitalisatoren 
vermindert de werking langzamerhand: het herkrijgt de frequenties van de 
omgeving en de zuiverende werking vermindert meer en meer.  
Maar van dit water is de energie zo krachtig, dat het niets meer van de omgeving 
opneemt en alleen maar uitstraalt. 
 
De huidige waterzuiveringsinstallaties zijn gebaseerd op omgekeerde osmose. 
Dit haalt wel (een groot deel van) de fysieke vervuiling uit het water, maar de 
informatie van de vervuiling blijft achter.  
De trillingsfrequentie van het Blue Earth water is zo hoog, dat de veel lagere 
trilling van de verschillende verontreinigende stoffen geen kans meer heeft en de 
stoffen verdwijnen. Ze hebben letterlijk geen energetische ondersteuning meer 
voor een stoffelijke verschijningsvorm. 
 
Ik heb op mijn site een aantal pagina’s gemaakt waarop je veel meer kunt vinden 
over deze producten: https://www.levensbewustzijn.nl/Blue-Earth/. Bekijk ook 
de pagina’s met “meer informatie” over de afzonderlijke producten.  
 
Het basisproduct is het ei, een struisvogel-ei of eenden-ei, gevuld met oerwater. 
De vorm van een ei is zeer speciaal: het is de vorm waaruit elk leven ontstaat en 
uit onderzoek is gebleken dat deze vorm de kracht van het oerwater nog eens 
extra versterkt.  
 
Een van de toepassingen is een alternatief voor bemesting. In een beduidend 
minder goed stuk van een boomgaard in Noord-Holland is in 2016 een proef 
gestart. Hier was je grond erg slecht, de bomen klein en ziek en er was veel 
ongedierte. Er werden op dat stuk 3 eieren ingegraven. 
Twee jaar later was de bodem volledig geremineraliseerd, de bomen gezond, het 
ongedierte verdwenen en de opbrengt op dat stuk in de boomgaard 30% hoger 
dan in de rest van de boomgaard.  
 
 
Ik heb een 6-tal eieren ingegraven in ons landje. 5 liggen er in de vorm van een 
pentagram en de 6e ligt een eindje verderop. Sommige resultaten waren direct 
zichtbaar: 



• De paarden waren direct een stuk rustiger, vooral bij het voeren en ook 
naar elkaar toe. 

• Een jaarling die we vorige najaar gekocht hebben, maakte ineen sprongen 
wat betreft contact en vertrouwen naar ons toe 

• De merrie die in haar laatste maand van de dracht was, kwam veel 
strakker in haar vel te zitten en kon ineens weer met veel afdruk en 
schwung lopen. Het leek alsof ze weer getraind werd! Dat hadden we al in 
geen jaren meer gezien.  

• De overvloedige talgafscheiding waardoor diezelfde merrie o.a. een 
wittige waas had op haar voorhoofd, verdween langzamerhand en haar 
vacht werd een glanzende spiegel.  

 
Ervaringen van een paar andere mensen:  

• Het ei neemt de boosheid weg die ik vandaag heb meegekregen. 
• Ik word minder stram wakker (ei onder het bed). 
• Het water smaakt veel zachter, het is een wereld van verschil (ei in een 

pan met water, glas water op het ei) 
Het zijn subtiele maar duidelijk waarneembare verschillen. 
 
 
Er was meteen een klik met de mensen van Blue Earth en toen mij werd 
gevraagd of ik dealer van hun producten wilde worden, hoefde ik daar niet lang 
over na te denken!  
 
Het opschonen van de wereld in de breedste zin van het woord zal bijdragen aan 
bewustzijnsverhoging en bewustzijnsgroei. Door de lage frequenties van 
vervuilingen wordt dit nu kunstmatig vertraagd; denk daarbij ook aan 
vaccinaties, die bij kinderen het luikje naar boven dicht houden. Voor mij sluit 
het dus naadloos aan bij de BN en bij de bewustzijnsgroei die ik nastreef. 
 
Ik wil iedereen uitnodigen om de producten uit te proberen en hun ervaringen 
met mij te delen. Om vele mensen de kans te geven hiermee kennis te maken, is 
er gedurende de maanden juli en augustus een aantrekkelijke zomeraanbieding.  
 
Zolang de webshop nog niet online is, kan je bestellen via het bestelformulier op 
mijn website. Ik hoop dat ik het daarop allemaal duidelijk heb geformuleerd, 
maar mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. 
 
 
 
 
 



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 10 september in Hoogstraten, België 
• Dinsdagavond 15 oktober in Peize (Drenthe), georganiseerd door 

https://leefstijlkompaz.nl  
• Donderdagavond 7 november in Hoogstraten, België 

 
 
 
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) 

• Dinsdag 13 t/m vrijdag 16 augustus, Uithuizen (nabij Groningen). 
• 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”  
• 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.  
 

 

Hele fijne zomervakantie! 

Warme groet 
Mies 
  
Leven in Vertrouwen 
www.levensbewustzijn.nl  
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl  


