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BN 2020 
 

Het was weer een mooi jaar met vele mensen die kennis hebben gemaakt met de 
BN en haar implicaties. Elke keer weer heel mooi om de verbijstering te zien bij 
mensen als men beseft hoe anders de BN zijn en hoe ver de implicaties gaan. 
Vele mensen verkijken zich hierop: men denkt dat men al zo leeft, men is al 
jaren met alternatieve geneeskunde bezig of men is al een zeer ervaren 
therapeut. Toch verrast dit iedereen, er is wel een zee van herkenning, maar om 
het zo totaal omgedraaid te zien, is toch iets dat men niet verwacht.  
 
Volgend jaar komen er weer een groot aantal mooie activiteiten aan.  
In januari beginnen we met de BN Compleet in Roosendaal. Deze tijd van 
overgang, van de “Grote Ontwaking”, geeft deze workshop een extra tintje.  
De Maya kalender zelf gaat over het verleden, het is een scheppingsverhaal.  
Wat de toekomst gaat brengen en hoe de omslag eruit zou gaan zien, was tot 
voor kort voor mij nog een groot vraagteken. Maar het wordt zichtbaar nu, de 
nieuwsbrieven van de afgelopen maanden getuigen daarvan. De omslag gaat 
veel verder dan de BN, dat is slechts een onderdeel van een veel groter geheel.  
Daarover kan ik nu meer zeggen, zowel in de workshop de BN Compleet, als in 
de basisworkshop, waar ook de Maya Kalender en de evolutie kort aan bod 
komen. Het maakt het plaatje compleet, het verklaart de enorme leugens waar 
we mee overspoeld zijn en de bedoeling die erachter zit. De wereldbevolking 
wordt wakker en de mensen die dat nog niet zijn, zullen daar zeer binnenkort 
mee worden geconfronteerd. Het zal een schok zijn voor velen… 
 
In Februari zit ik elke week in België voor zowel de basisworkshop als de 
psyche. De maand maart houd ik vrij, dan gaat er een grote omslag op privé-
gebied plaatsvinden, waarna we de draad weer pakken met de dag: 
“Supportgroep Borstkanker” in Assen. Ik heb deze dag een aantal jaren geleden 



2 keer gehouden. Het is een bijzondere dag die vele vrouwen zullen inspireren 
en de broodnodige achtergrondinformatie geven.  
April wordt ingevuld met de basisworkshop in Heeze en de psyche in Groningen 
en de eerste week van mei is de workshop “HEEL door LEEF” in Oegstgeest. 
Voor mij is dit een uitdaging, één die mij uit mijn comfortzone haalt. Ondanks 
dat waren de reacties elke keer positief, dus ik vertrouw erop dat het deze keer 
weer zo zal zijn. Voor therapeuten is het principe van de vraagstelling een mooie 
aanvulling en voor iedereen is het waardevol om de techniek van het voelen 
onder de knie te krijgen, zodat je die zelf toe kunt passen wanneer dat nodig of 
gewenst is.  
 
Voor meer informatie over deze activiteiten en voor de planning later in het jaar, 
zie de agenda op mijn website: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/.  
 
 
Facebook  
Je kunt me ook volgen via mijn Facebookgroep: 
https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/ .  
 
 
 
 
 
De Grote Ontwaking 
In de vorige nieuwsbrieven is hier al veel over gezegd. Ik denk dat het van zeer 
groot belang is, ja zelfs van levensbelang, om je hiervan op de hoogte te stellen 
en je erop voor te bereiden, zodat het je niet plotseling als een donderslag bij 
heldere hemel overkomt. De informatie hierover is nu ook overal te vinden, 
steeds meer mensen worden wakker en komen erachter wat er werkelijk gaande 
is. De schaal waarop wij belogen en bedrogen worden is niet te filmen…  
Dit komt de komende maanden allemaal naar buiten, de ene “gate” na de andere 
“gate” staat op stapel, 1000 x erger dan Watergate.  
 
Een inslag is een schokkende gebeurtenis die je ONVERWACHT treft…  
Hoe meer je op de hoogte bent, hoe meer je kunt inspelen op wat er komt, hoe 
beter je de klap op kunt vangen en hoe minder heftig de genezingsfase van de 
conflicten uiteindelijk zal zijn. Zorg dus nu al voor je gezondheid en vermijdt 
heftige inslagen: informeer je, zorg dat je dit niet onverwachts overkomt. Nu 
komt het er echt op aan dat je de implicaties van de BN toepast in de realiteit 
van het Leven (https://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Implicaties-BN/).  



Is er toch een binnengekomen, ga dan meteen voelen: voel wat die situatie met 
je doet, ga naar de kernangst, laat die toe, voel hoe je lichaam die interpreteert, 
voel de biologische associatie.  
Informeer je, wees voorbereid en voel wat zowel de informatie als de situatie 
met je doet, dat is de enige echte preventie! Volg de bovengenoemde video. 
 
Lees de laatste nieuwsbrieven dus nog eens door, ik zie dat de hyperlinks in de 
tekst niet werken als je ze downloadt van mijn site; daar zal ik rekening mee 
houden. Maar ook zonder de links kan je de informatie wel vinden, zie 
bijvoorbeeld ook de pagina https://www.levensbewustzijn.nl/Financieel-Vrij/ 
met de interviews van Ronald Bernard en het filmpje van Handje Contantje. 
  
Hier nog een paar links met de nodige informatie, helaas allemaal in het Engels: 
https://wwg1wga.martingeddes.com 
https://qanon.martingeddes.com 
https://qanon.pub 
https://theqanonhub.weebly.com 
Bankers waiting for the Big Collaps: 
https://www.youtube.com/watch?v=S37N8McqpWY  
https://www.themorganreport.com/blog/beat-the-bankers-at-their-own-game/ 
BITCOIN & Crypto Will Bring "The Great Wealth Transfer" by 2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=T5joyXMDCjI  
 
 
 
 
 
Blue Earth producten 
Er zijn weer een aantal ervaringen met de eieren: wij hebben de watervitalisator 
en iemand proefde direct het verschil met zijn eigen water. Hij nam een ei mee 
en zijn vrouw sliep voor het eerst weer een paar nachten achter elkaar.  
Leuk om weer mee te maken. 
 
Voor meer info en de prijzen zie de hoofdpagina van Blue Earth op mijn site: 
https://www.levensbewustzijn.nl/Blue-Earth/. Velen gaan direct naar een van de 
pagina’s in het keuzemenu en missen dan de prijzen en de korte info van alle 
producten bij elkaar.  
 
 
 
 



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

• Vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 februari in Leuven, België 
• Woensdag 15, donderdag 16, woensdag 29 en donderdag 30 april te Heeze  
• Dinsdag 10, woensdag 11, dinsdag 24 en woensdag 25 november in Groningen, 

georganiseerd door Lightwave Opleidingen 
 
Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche) 

• Vrijdag 31 januari, zaterdag 1, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari in Wiekevorst, België 
• Dinsdag 7, woensdag 8, dinsdag 21 en woensdag 22 april in Groningen, 

georganiseerd door Lightwave Opleidingen 
• Woensdag 8, donderdag 9, woensdag 15 en donderdag 16 juli te Heeze  
• Dinsdag 6, woensdag 7, dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021 in Groningen, 

georganiseerd door Lightwave Opleidingen 
 
 

 
Tweede dag van de workshop “Hersenen en Evolutie, de BN compleet”  

• Woensdag 8 en woensdag 15 januari te Roosendaal. 
• Zaterdag 12 en zaterdag 26 september in Leuven, België.  

 
 
 
Thema- en praktijkdagen 

• Supportgroep Borstkanker, Assen 
Dinsdag 31 maart  

• Inspiratiedag: Het grote Plaatje, Assen 
Deze dag haakt in en gaat door op dag 2 van de BN Compleet. 
Woensdag 1 april  

 
 
 
HEEL door LEEF-dagen  

• Workshop HEEL door LEEF  
Vrijdag 8 en zaterdag 9 mei te Oegstgeest 
Voor deze dagen wordt een goede basiskennis gevraagd 

 
 
Gevraagde voorkennis voor de thema- en praktijkdagen en de HEEL door LEEF-dagen: 
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 feestdagen en een gezond, liefdevol en inspirerend 2020! 

 

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


