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Activiteiten binnenkort 
 
De eerste workshops na de Corona zijn intussen geweest, de andere uitgestelde 
workshops zijn gepland en er is een nieuwe HEEL door LEEF-workshop bij 
gekomen.  

• 25	en	26	augustus	2	bijzondere	dagen	in	Assen.		
Dag	1:	“Themadag/supportgroep	Borstkanker”	en		
Dag	2:	“Het	Aquariustijdperk”.	Inspiratiedag/Het grote Plaatje.			

• 31 augustus en 1 september: HEEL door LEEF in Heeze 
• 11 en 12 september: de BN Compleet in Leuven 
• 2 en 3 oktober: HEEL door LEEF in Oegstgeest  
•  

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 en Mewe 
Je kunt me ook volgen via mijn Facebookgroep: 
https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/ .  
Deze groep wordt overgezet naar Mewe.com: 
https://mewe.com/join/leveninvertrouwen-spiologie  
Voorlopig blijven beide groepen naast elkaar bestaan. 
 



 
 
Aanpassing prijzen 
 
Deze kennis is onbetaalbaar en ik heb daarom sinds ik begonnen ben met het 
geven van workshop mijn prijzen niet aangepast. Want wat moet ik rekenen… 
Toch kom ik er nu niet meer onderuit.  
Ik wil het nog steeds betaalbaar houden, maar alles wordt duurder, de BTW 
wordt hoger, ik kan niet achterblijven. 
 
Dus vanaf 1 oktober 2020 kost de vierdaagse workshop € 435,-.  
Andere prijzen zullen ook stijgen, zie de kosten op mijn website: 
https://levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Kosten/ 
 
De Workshop Video’s kunnen binnenkort via mij webshop 
(http://www.webshopleveninvertrouwen.nl/) aangekocht worden. De eerste 3 
delen staan er al op, de rest volgt spoedig.  
Om het volledige deel aan te schaffen, dient men zowel de handleiding als de 
video te kopen.  
 
 
 
 
Workshop Video’s 
De eerste 10 delen zijn nu ingesproken. Mensen zijn nog steeds enthousiast en 
tijdens de bijeenkomsten (Q&A) via ZOOM komt er veel aan de orde. Er is 
meer tijd is voor diepgang en vragen dan bij de fysieke workshop, waar we veel 
beperkter zijn in tijd. Natuurlijk mist het persoonlijke contact, wat erg 
waardevol is, maar al met al is het een heel goed alternatief.  
 
Aanbiedingen 

• T/m september 2020: Iedereen die ooit bij mij de workshop heeft gedaan 
kan voor de helft van het geld de eerste 12 video’s bestellen en meedoen 
met de Q&A. Je betaalt de eerste 6 delen en de andere 6 ontvang je gratis. 
Dit is een mooie manier om ermee bezig te blijven en de kennis vers en 
up-to-date te houden.  

• Iedereen die binnen een jaar na het volgen van de fysieke workshop de 
digitale workshop bestelt, krijgt deze voor 50%. Zelfde regeling als 
boven. 

• Iedereen die de digitale workshop heeft meegedaan en binnen een jaar 
besluit de fysieke workshop te volgen, krijgt een korting van € 150,-.  

 



De digitale workshop kan je altijd terugkijken en je kunt mee blijven doen aan 
de Q&A. Elk aangeschaft deel geeft gratis toegang tot een Q&A via ZOOM 
maar ook later kan je tegen betaling van € 10,- deel blijven nemen.  
 
Voor meer informatie en de inhoud van de verschillende delen, zie 
https://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Workshop-Video-s/.  
 
 
Vragenuurtje via ZOOM 
Binnenkort wil ik ook regelmatig een vragenuurtje via ZOOM gaan geven voor 
mensen die geen workshop video hebben aangeschaft. De kosten hiervan 
bedragen € 15,- en kunnen via de webshop worden betaald.  
Ik zal jullie hiervan via deze nieuwsbrief, via een aankondiging en via mijn 
Facebook- en Mewe-groep op de hoogte stellen.  
 
 
 
 
Vlot herstel herseninfarct 
 
Lees het op mijn site: 
https://levensbewustzijn.nl/Ervaringsverhalen/Herseninfarct/ 
 
 
 
 
 
Eigen verantwoordelijkheid 
 
Er gebeurt erg veel in de wereld momenteel, we gaan echt over naar een nieuwe 
tijd, een nieuw systeem, een nieuwe wereld. Als je in alternatieve media de 
berichten bekijkt, dan geven die een totaal ander beeld van wat er gaande is dan 
de mainstream media.  
 
Wat moeten we nog geloven? Wie vertelt er de waarheid? Hoeveel % van wat er 
wordt verteld is werkelijk waar? Wie maakt uit wat waarheid is en wat niet? 
Die laatste vraag is makkelijk te beantwoorden, er is maar 1 antwoord mogelijk: 
JIJZELF! Jijzelf maakt uit wat voor jou waar is, wat bij jou resoneert, wat voor 
jou goed voelt. 
 



We kunnen dus niet meer te rade gaan bij anderen, bij de overheid, bij artsen, bij 
specialisten of des-kundigen. Dat woord vind ik erg mooi: des-kundigen. Want 
vaak is dat zo: des-kundigen zijn vaak niet kundig, maar gebrainwashed om op 
een bepaalde manier te denken. Sta er eens bij stil: welke des-kundigen ga jij om 
raad vragen? Is hij werkelijk kundig of eerder des-kundig?  
 
Mijns inziens zitten we midden in WOIII: de overheden, elite of illuminati, 
autoriteiten en machtshebbers tegen het volk. De meesten beseffen het nog niet 
dat we bezet zijn door onze eigen regering, politie, justitie, militairen. Maar de 
corona crisis was niet meer of minder dan een staat van beleg.  
Waarom gebeurt dat? Om een nieuw wereldorde te creëren, een wereldorde 
waarin de huidige machtshebbers treven naar totale controle. Het is aan ons om 
dat toe te laten of naar vrijheid te streven. Maar bij vrijheid hoort eigen 
verantwoordelijkheid. Want zolang je afhankelijk bent van een ander, kan die 
ander druk op je uitoefenen.  
 
Als wij als bevolking kiezen voor vrijheid, dan zal er een wereld komen waar 
eigen verantwoordelijkheid op vele gebieden centraal staat. We beslissen voor 
onszelf, we nemen verantwoordelijkheid voor die beslissingen en als het mis 
gaat, gaan we niet op zoek naar een schuldige, behalve wijzelf.  
Dat is een grote omslag: het zoeken naar de schuldige is iets wat alom 
tegenwoordig is en de eigen verantwoordelijkheid, mensen die zeggen: het was 
MIJN beslissing, IK draag de consequenties, zijn dun gezaaid. Maar willen we 
naar die wereld, dan zullen we dat moeten gaan doen.  
 
De Biologische Natuurwetten geven je de mogelijkheid om zelf beslissingen te 
nemen aangaande je gezondheid: wel of geen behandeling/ begeleiding, 
behandelingskeuzes, wel of geen operatie, etc.  
Als je dat doet, dan zal je vaak iets moeten ondertekenen van een ziekenhuis of 
een arts: dat je hen niet verantwoordelijk stelt voor jouw beslissingen. Want zij 
zijn voor de staat verantwoordelijk en als het niet afloopt met jou zoals gehoopt 
en zijn hebben geen verklaring van jou, dan dragen zij de consequenties die de 
staat aan hen oplegt. Het is dus logisch dat je zoiets moet ondertekenen.  
 
Gezondheid is een van de hoofdpijlers van het afhankelijk houden van de 
mensheid. We worden dom gehouden op gebied van gezondheid en hoe het 
lichaam echt werkt en zo worden we volkomen afhankelijk van de artsen des-
kundigen.  
Al heb je nog zoveel geld, wat er “mis” met je is en hoe je daarmee om dient te 
gaan, wordt bepaald door de arts. Als jij daar een eigen mening over hebt, word 
je dat niet in dank afgenomen.  
 



Iedereen op deze planeet heeft te maken met gezondheidsissues, hetzij door een 
ongeluk, hetzij wegens ziekte. Iedereen komt op een gegeven moment in 
aanraking met een des-kundige op gezondheidsgebied.  
Daarmee is onze afhankelijkheid van de medische wereld een feit en daarom 
mag de kennis van de BN niet op grote schaal bekend worden en werd Dr. 
Hamer zijn medische licentie afgenomen en kwam hij in de gevangenis terecht.  
 
 
 
 
 
Eigen financiële verantwoordelijkheid 
 
De tweede hoofdpijler om ons afhankelijk te houden, is geld. Ook op dat gebied 
wordt ons kennis onthouden om ons afhankelijk te houden.  
Realiseer je dat wij het enige organisme zijn die moeten betalen om op de Aarde 
rond te mogen lopen! 
 
Dus naast de medische onafhankelijkheid via de kennis van de BN is het ook 
zaak om eigen verantwoordelijkheid te nemen op financieel gebied.  
 
We staan op de vooravond van de 4e industriële revolutie (webinar Christof 
Melchizedek, zie https://levensbewustzijn.nl/Financieel-Vrij/), een revolutie die 
samenvalt met de transformatie naar het Aquarius Tijdperk, de 5e dimensie, of 
hoe je het ook wilt noemen en op financieel gebied komt er een grote 
verschuiving van rijkdom. Maar daarvoor moet je je wel bewust zijn wat er nu 
speelt, welke informatie je niet mag weten, hoe je daar toch aan kunt komen, 
wat je kunt doen om je voor te bereiden op de omwenteling en hoe je dat doet. 
 
Het is wederom eigen verantwoordelijkheid nemen, jezelf informeren, zelf 
handelen en zelf de risico’s nemen.  
 
Hierover geef ik elke dinsdag om 16:30 uur een webinar. Je kunt je hiervoor 
registeren via deze link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-
yuqjgpGNPdIOiL-RVWV1BzN0rm-5n5  
En weer geldt de eigen verantwoordelijkheid: geloof mij niet, doe zelf je 
onderzoek en beslis wat jouw waarheid is en wat je gaat doen.  
 
 
 
 
Blue Earth Watervitalisator t/m 31 juli voor € 1200,-. Daarna € 
1750,- 



 
Mijn webshop is online en je kunt hem vandaag en morgen nog aanschaffen 
voor de oude prijs: http://www.webshopleveninvertrouwen.nl/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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)   

• Dinsdag 10, woensdag 11, dinsdag 24 en woensdag 25 november in Groningen, 
georganiseerd door Lightwave Opleidingen 

• Vrijdag 19, zaterdag 20 februari, dinsdag 5 en woensdag 6 maart 2021 te Leuven 
(België)  

 
Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche) 

• 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”  

• Vrijdag 11 en zaterdag 12 september in Leuven, België.  
 
 
 
Thema- en praktijkdagen 

• Themadag/Supportgroep Borstkanker, Assen 
Dinsdag 25 augustus 

• Het Aquariustijdperk. Inspiratiedag/Het grote Plaatje, Assen 
Deze dag haakt in en gaat door op dag 2 van de BN Compleet 
Woensdag 26 augustus 
 

 
 
HEEL door LEEF-dagen  



• Workshop HEEL door LEEF te Heeze 
Maandag 31 augustus en dinsdag 1 september 

• Workshop HEEL door LEEF te Oegstgeest 
Vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober (nog voor de oude prijs) 
	
	

 
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  


