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Activiteiten binnenkort 
 

- Woensdag 8 en 15 januari: tweedaagse workshop “BN Compleet” 
(Hersenen en evolutie) in Roosendaal. Het is de kers op de taart w.b. de 
kennis van de BN: de processen in de hersenen en hoe daar anders 
tegenaan te kijken (dag 1) en de invloed van de evolutie op de biologische 
processen, die worden uitgewerkt in de evolutie van de kiembladen (dag 
2). De ochtend van dag 2 starten we met een uitgebreid overzicht van de 
Maya Kalender en wat die betekent voor de komende jaren. 

- Mensen in België:  
o Op 31 januari en 1, 7 en 8 februari: workshop “Bio-Logica van 

Gedrag en Karakter” in Wiekevorst, België.  
o 14, 15, 21 en 22 februari: Basisworkshop “Leven in Vertrouwen – 

Vertrouw je Lichaam” in Leuven, België.   
 
 
 

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/ .  
 
 
 



Gezond, gelukkig en liefdevol transformatiejaar 2020 
 
Mijn vorige nieuwsbrief had de titel: “Leven in Vertrouwen”.  
Maar wat is “Leven in Vertrouwen” en hoe doe je dat?  
 
Voor mij houdt dat in dat je alles wat er gebeurt kunt verwelkomen zonder veel 
innerlijke roerselen, dus zonder grote boosheid, angst, weerstand, jaloezie, etc. 
Wat je ook hoort, ziet of meemaakt, je blijft er vrij rustig onder, je blijft  
rationeel nadenken over hoe je ermee om wilt gaan en wat je te doen staat.  
Hoe je die innerlijke rust kunt leren, of liever “trainen”, blijkt uit de implicaties 
van de BN: https://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Implicaties-BN/. 
Ik heb het er al vaak over gehad in mijn nieuwsbrieven en bij elke cursus is het 
een rode draad door alle dagen heen. Het zijn niet alleen cursussen over 
gezondheid, het zijn cursussen over hoe te Leven. 
 
Verder is ook bewustwording van het “waarom” achter de gebeurtenissen van 
groot belang. Dat kan je niet trainen, daarvoor zal je je moeten informeren. Dat 
maakt dat je rationeel inziet waarom dingen moeten gebeuren en wat de zin 
erachter is. Erg belangrijk voor het transformatiejaar 2020.  
Op 10 januari is er een maansverduistering en op 12 januari is er de Saturnus-
Pluto conjunctie. Beide hemelse gebeurtenissen zijn het startsein van het 
“Uitwringen van het “vuil” der Aarde”; het komt allemaal naar buiten. Zie ook 
de nieuwsbrief van november 2019 
(https://www.levensbewustzijn.nl/Nieuwsbrieven/). 
Christof Melchizekdek noemt de komende 10 jaar onze “Date with Destiny. 
 
De stukken van Martin Geddes (zie ook de nieuwsbrief van december) geven 
een gedegen overzicht over wat er speelt en wat er naar buiten gaat komen. Ze 
zijn vertaald en staan op deze site: https://gedachtenvoer.nl/2020/01/04/34199/ . 
 
 
 
 
 
Blue Earth producten 
Mooi ervaringsverhaal, nu w.b. de Curcublue, de in wateroplosbare curcumine, 
de laatste ervaring op deze pagina: https://www.levensbewustzijn.nl/Blue-
Earth/Ervaringen/. Prachtig om te lezen 
 
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.  
 

 

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


