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Mededelingen 
 
Activiteiten:  

- 3 en 4 mei: “Hersenen en Evolutie”, Heeze.  
De workshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” gaat 
voornamelijk over de genezingsfase en in de workshop “Bio-Logica van 
Gedrag en Karakter” hebben we het voornamelijk over de conflictactieve 
fase. Het 3e niveau, de hersenen, en de 3e en 4e biologische natuurwetten 
worden hierin wel genoemd maar er wordt weinig aandacht aan besteed.  
Deze twee dagen completeren de BN: op de eerste dag komen de 
programma’s in de hersenen aan de orde en ’s middags wordt er 
uitgebreid ingegaan op migraine.  
Op de tweede dag gaan we kijken naar de bewustzijnsevolutie aan de 
hand van de Tun-kalender van de Maya’s. Deze wordt in detail besproken 
en daarna wordt ingegaan op de evolutie van de kiembladen, de 3e en 4e 
biologische natuurwet. 
Voor meer informatie zie 
http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/. 

- Natuurlijk wordt er tijdens al deze workshops ook aandacht besteed aan 
de implicaties van de BN en hoe je er dus mee om kunt gaan, zie de video 
daarover: http://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Implicaties-BN/. 

- Voor meer informatie en voor activiteiten later dit jaar zie verderop in 
deze nieuwsbrief en de agenda op mijn website: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/  

 
 
Facebook groep 
Je kunt me ook volgen via mijn Facebook-pagina. De link is: 
https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/ 



Daar komen niet alleen de BN aan bod, maar ook andere zaken, zoals 
gebeurtenissen uit mijn persoonlijke leven alsmede de mogelijkheid om een 
extra inkomen te creëren.  
Dit gaat werkelijk fantastisch, een aanrader voor iedereen die zowel voor 
zichzelf als voor anderen een ander leven wil creëren! Ik geef hier regelmatig 
webinars en live presentaties over, die je ook kunt vinden op mijn site: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Financieel-Vrij/Presentaties/.  
Hoewel dit niet direct met de BN te maken heeft, is financiële stress de meest 
voorkomende oorzaak van het bestaansconflict en zolang dat loopt, is een 
definitieve oplossing van conflicten bijna onmogelijk. Dus indirect heeft het 
zeker te maken met de BN zal een extra inkomen voor vele mensen bijdragen 
aan de mogelijkheid om beter te kunnen leven volgens de denkwijze van de BN.  
En gezamenlijk kunnen we dan echt iets moois creëren…  
 
  
 
 
5BN Event 2018  
 
In de vorige nieuwsbrieven heb ik het al uitgebreid gehad over het congres, wat 
nu omgedoopt is in 5BN Event. Dat klinkt lichter en makkelijker dan 
“Congres”, wat het in wezen ook niet is.  
 
De vorige keer was het een groot succes, iedereen was zeer enthousiast, de 
omgeving en het huis waar we verbleven was fantastisch en de sfeer was 
uitstekend. Het was zeker voor herhaling vatbaar, men wilde dit wel elk jaar… 
Toch zijn er nu nog maar 9 aanmeldingen en dat is echt veel te weinig om het 
door te laten gaan, daarvoor zijn minimaal 30 aanmeldingen nodig.  
 
Het is natuurlijk nog een lange tijd voor 31 augustus, maar ik moet voor eind 
mei de gehele accommodatie betalen. Daarom wil ik op 1 mei zeker zijn van 
minimaal 30 mensen. Wil je erbij zijn, wacht dan niet langer en geef je op. De 
vroegboekingskorting geldt tot 1 mei en de eerste helft van mei zal ik beslissen 
of het door kan gaan of niet.  
 
Het doel van deze dagen is kennismaking met en versterking van het contact met 
een groot aantal gelijkgestemden tijdens een leerzaam, inspirerend en gezellig 
weekeind in een prachtige omgeving.   
 
Voor deelname wordt een goede basiskennis gevraagd: 

• Inzicht in de denkwijze van de BN en haar implicaties 
• Wat zijn kiembladen en welke betekenis ze hebben  



Deze kennis kan verkregen zijn door de nodige zelfstudie of door het volgen van 
een of meerdere lezingen of workshop. 
	
 
Wanneer? 
 

Vrijdagavond 31 augustus, inloop vanaf 19:00 uur t/m zondagmiddag 2 
september 17:00 uur 

 
 
Kosten? 
 

Aanmelding voor 1 mei: € 250,- 
Aanmeldingen na 1 mei: € 275,- 

 
 
Dit zijn de kosten voor het gehele weekeind, inclusief: 
 

Annuleringsverzekering, 2 x ontbijt, 2 x lunch, 1 x diner en 2 
overnachtingen op basis van een 2-persoons kamer 

 
 
Elders overnachten is mogelijk, maar de kostprijs van het congres blijft 
hetzelfde. De locatie wordt gehuurd op basis van de overnachtingen, dus kies je 
ervoor om ergens anders te overnachten, dan is dat voor eigen rekening. 
 
Meer informatie vind je op de agenda van mijn site 
(http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/).  
 
 
 
 
 
 
Agenda (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/)    
Aanmelden via het aanmeldformulier 
 
 
 
Workshops 
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” (Organen)   

• Donderdag 17, vrijdag 18, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni in Scheveningen 
• Eind juni komt er waarschijnlijk nog een workshop in Noord Holland. Houd hiervoor 

mijn site in de gaten of anders de volgende nieuwsbrief. 



 
 

Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche) 
• Vrijdag 19, zaterdag 20, vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober in Amsterdam  

 
 
Tweedaagse workshop “Hersenen en Evolutie”  

• Donderdag 3 en vrijdag 4 mei te Heeze 
 
 
 
 
Themadagen 

• Bio-logische en spirituele betekenis van je botten, pezen, spieren en gewrichten 
Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei in Drachten.  

Dit zijn dagen waaraan ook mensen mee kunnen doen die nog niet eerder iets hebben 
gevolgd. 

 
 
 
 
HEEL door LEEF-dagen  

• HEEL door LEEF Bot- Spier- en Gewrichtsproblemen  
Woensdag 6 en donderdag 7 juni te Assen 

 
 
 
 
5BN Event 2018 

• Vrijdagavond 31 augustus t/m zondagmiddag 2 september te Hall (nabij Eerbeek) 
 
 
 
 
Mee doen? Vul het aanmeldingsformulier onderaan de pagina. 

 

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  


