
 
 
Inhoud van deze nieuwsbrief 
 

• Activiteiten op korte termijn 
• De grote omslag 

 
 
 
Activiteiten binnenkort 
 
Vanwege de maatregelen van de overheid kunnen de workshops voorlopig geen 
doorgang hebben. Voor mensen die de biologische wetten kennen, is het virus 
geen probleem, handen schudden en knuffelen ook niet, want die mensen weten 
dat infecties zoals ons dat wordt verteld, niet bestaan. Het zijn vooral percepties 
die “besmettelijk” zijn… 
 
Maar toch kunnen voor hen de workshops en themadagen ook niet doorgaan. 
Dat komt omdat ze zijn georganiseerd en bekend zijn gemaakt op mijn website. 
Dus riskeer ik een boete van 4000 euro als ik ze door laat gaan en mijn 
boekhouder heeft me aangeraden ze te cancelen. 
Daardoor gaan de workshops in april in elk geval niet door en die in mei 
wachten we nog even af, maar de kans is groot dat ook die niet doorgaan. 
 
Toch is juist nu de kennis van de biologische natuurwetten er belangrijk, dus ga 
ik meer doen via internet. Er komen webinars en ZOOM-calls, we bespreken 
hoe we de basisworkshop van april in kunnen vullen en ik ga presentaties 
inspreken. Sommige zullen vrij beschikbaar zijn, de eerste is er al: het Corona 
virus volgens de BN (https://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Corona-Virus/). 
Anderen zullen voor een gering bedrag te koop aangeboden worden, waarna er 
een Q&A (vraag en antwoord) via ZOOM komt voor de mensen die de 
presentatie hebben aangeschaft.  
 
Elk voordeel heb z’n nadeel, zei Cruijff: we worden creatief en maken van de 
nood een deugd! 
 
De webinars, ZOOM-calls en Q&A-meetings, zal ik ook aankondigen via dit 
kanaal. Dus je gaat veel meer mails van me krijgen. Heb je hier niets mee, 
schrijf je dan uit, zodat ik je hier verder niet mee lastig val. 
 
 
 
 



De grote omslag 
 
Er is heel veel gaande op dit moment. Ik heb een prachtige videoboodschap van 
iemand die de economische gevolgen van de huidige maatregelen schetst. Ik heb 
die al aan een aantal mensen laten zien en zal dat vaker doen.  
Vanwege privacy redenen kan ik die niet op grote schaal delen, dus kondig ik 
die alleen aan op mijn privé-facebook pagina: 
https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/.  
 
Het is noodzakelijk om te weten wat er zich nu afspeelt in de financiële wereld, 
want ook daarin zullen wij eigen verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. We 
dienen niet meer klakkeloos te vertrouwen in de banken en overheden. Die 
zorgen alleen voor zichzelf en zullen je spaargeld confisqueren als ze het nodig 
hebben. De eerste tekenen zijn er al: wie heeft er een brief gekregen dat 
rendementen op spaargeld niet meer worden uitbetaald dit jaar?  
 
Dit is het begin: de banken beschermen zichzelf en bevriezen de afgesproken 
rentes. Zo zullen ze ook je spaargeld gaan gebruiken voor hun eigen redding. 
Wees niet zo naïef om te denken dat de overheid tot 100.000 garandeert, ik 
voorzie dat dat met gezwinde spoed overboord wordt gegooid.  
 
Alles gaat veranderen, de economie zal nooit meer hetzelfde zijn. Bereid je voor 
nu het nog kan, spreid je geld, laat zeker niet alles op de bank staan, koop goud 
en zilver, koop bitcoins, stop iets in andere initiatieven die gericht zijn op de 
nieuwe wereld. Bestudeer de mogelijkheden, er zijn er velen.  
Zoals jullie waarschijnlijk weten ben ik daar een aantal jaren geleden mee 
begonnen en ik ben er heel blij mee, want het geeft mij perspectieven.  
 
En dan is er het grotere plaatje. Wat is er aan de hand? Waarom wordt de wereld 
in lockdown gehouden vanwege een vrij onschuldig virus?   
 
Even wat cijfers van 3 april over het aantal doden sinds de uitbraak: 

• Door	het	virus:		 	 			100.000	
• Normale	influenza:		 			630.000	
• Diarree:		 	 	 1.100.000	
• Zelfmoord:			 	 				237.000	
• Hongersnood	 	 6.000.000	

 
Dus waarom deze extreme maatregelen als er ziekten en omstandigheden zijn 
waar veel meer mensen aan sterven? Wat is het werkelijke doel daarvan? 
 
Naar het antwoord hierop kan ik alleen maar gissen. Ik weet wel wat ik geloof, 
maar wat geloof jij? Informeer je en trekt je eigen conclusies.  



 
We gaan naar een tijd van veel meer eigen verantwoordelijkheid, maar om dat te 
kunnen nemen, moet je je erin verdiepen. Elk voordeel, heb z’n nadeel…  
 
Ik heb een 2-tal extra pagina’s gemaakt op mijn site met een groot aantal links 
en veel informatie, waarmee je verder kunt:  

• Corona	Virus	(https://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Corona-
Virus/)	

• Ascentie	(https://www.levensbewustzijn.nl/Financieel-
Vrij/Ascentie/).	

 
Verder heb ik op de pagina “Financieel Vrij” 
(https://www.levensbewustzijn.nl/Financieel-Vrij/) een stuk toegevoegd over 
cryptocurrencies en hun aandeel in de nieuwe wereld. Als je Engels spreekt: 
bekijk de webinars van Christof Melchizedek. Voor mij waren ze een absolute 
eye-opener. Maar ook de andere sites die daarop vermeld staan, geven veel 
informatie.  
 
Ik ga ook ZOOM-calls geven over dit onderwerp en zal mensen als sprekers 
uitnodigen die er veel meer van weten. Ook kan ik de al eerdergenoemde 
videoboodschap laten zien die over hetzelfde gaat maar toegespitst is op de 
situatie NU.  
 
Het is voor mij veel makkelijker om via mijn facebook groep alles bekend te 
maken. Ik zal “La Posta” ook gebruiken, maar dat is meer werk.  We zijn net 
verhuisd en er komen elke dag nog dingen voorbij die geregeld of gedaan 
moeten worden en dus doe ik minder dat ik zou willen. Als ik dat even een 
gaatje zie, dan kondig ik het snel even aan via Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/).  
Dus wil je helemaal op de hoogte gehouden worden, vraag dan het lidmaatschap 
van de groep aan. Geef even een korte motivatie, want ik heb geen zin in 
mensen die willen chatten om de eenzaamheid te verdrijven. Daar is deze groep 
niet voor. 
 
ZOOM laat maar 100 mensen toe bij het inloggen, niet bij de registratie. Dus je 
denkt dat je erbij kunt zijn, maar dan zijn er 100 mensen voor je ingelogd en je 
wordt niet toegelaten. De vorige keer was dat het geval.  
Dat ga ik dus anders doen.  
 
Alles wordt gedaan via registratie met handmatige toelating. Als de 100 mensen 
geregistreerd zijn, laat ik niemand meer toe. Het nadeel daarvan is, dat er vaak 
mensen zijn die niet inloggen. Ik heb dan een groot aantal mensen niet 



toegelaten en bij de ZOOM-call blijken er maar 50 daadwerkelijk aanwezig te 
zijn.  
Om dit te voorkomen, zal ik een kleine bijdragen vragen. Als ervoor betaald 
moet worden, ook al is het een klein bedrag, dan denkt men toch even wat beter 
na of men het wil/kan of niet.  
 
 
 
Lieve mensen, de wereld zal nooit meer worden zoals het was.  
Dit is onze kans, laten we er iets mooie van maken! 
 
De Aarde is prachtig, het is het Paradijs waar we ooit in geleefd hebben. Dat 
kunnen we met elkaar opnieuw creëren! Laten we deze kans grijpen, met elkaar. 
Laten we niet meegaan met de angst die de media rondstrooien.  
Denk na! Kijk om je heen! Lees, onderzoek…   
Vele dingen kloppen niet en het is meer zichtbaar dan ooit!! 
 
Voor mij is de Corona Crisis / Corona Leugen voornamelijk positief, hoewel ik 
echt wel besef dat we het met z’n allen moeilijk zullen krijgen. Sommige 
mensen meer dan anderen, laten we elkaar steunen op de manier die elk van ons 
kan. 
 
Samen staan we sterk en na regen komt zonneschijn!  
 
 
 

 

Warme groet 
Mies 
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