
Een geweldig 2019! 
 
 
2018 was een turbulent en veelbewogen jaar, een jaar wat voor mij de nodige 
veranderingen heeft gebracht en daarmee zeker ook een nieuwe begin. Het 
komende jaar zullen deze veranderingen zich verder uitbreiden: het wordt tijd 
dat er een serieus begin wordt gemaakt met het scheppen van een nieuwe 
wereld. Overal zie ik initiatieven daarvoor op allerlei gebieden: op financieel 
gebied, op gebied van de energievoorziening, landbouw, voeding en natuurlijk 
op gezondheidsgebied.  
 
Het toepassen van de biologische natuurwetten in de dagelijkse praktijk van het 
leven beperkt zich niet alleen tot het moment dat je ziek wordt of dat er klachten 
zijn, het is een totaal andere leefwijze, dat in alle aspecten van je leven 
doordringt. Het is een totale omkering in alles: je denkwijze, je handelen, je 
voelen, je omgaan met situaties, werkelijk een andere manier van leven.  
 
In het Hamers Kompas kan je ook het mechanisme van de schepping herkennen: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Levenswijsheden/Scheppingsproces/.  
Wij zijn zeer krachtige creatoren, of we dit nu weten of niet. Elk idee, elke 
overtuiging, elke gedachte draagt bij aan jou eigen realiteit en op fysiek gebied 
uit zich dat in klachten of een ziekte, die je zelf hebt gecreëerd door de manier 
waarop je in het leven staat, met jou percepties en overtuigingen.  
 
Mensen die aan het begin staan van deze zo boeiende reis naar zelfkennis en hoe 
“het” werkt, zijn vaak gechoqueerd, ze denken dan dat ik zeg dat het hun 
“schuld” is. Ook dat is iets waar we mee zijn opgegroeid: “Door mijn schuld, 
door mijn schuld door mijn grote schuld”… Er worden ons aan alle kanten 
schuldcomplexen aangepraat. 
Het is echter niet jou “schuld”; het is wel het gevolg van jou eigen creatieve 
kracht, die zich vooral afspeelt op onbewust niveau: we weten vaak niet eens dat 
we creëren! Als je dit eenmaal ontdekt, dan gaat er een wereld voor je open, een 
wereld die je kunt veranderen door zelf te veranderen, een wereld met 
mogelijkheden in plaats van beperkingen, een wereld die je in je eigen hand 
hebt.  
 
Dit is waar mijn workshops over gaan: dit totale omdenken en dan vooral op 
fysiek en psychisch gebied. Maar de stap naar andere aspecten van het leven is 
dat niet zo groot meer.  
 
Het lichaam is een afspiegeling van het leven: zo groot, zo klein; zo binnen, zo 
buiten; zo boven, zo beneden; zo lichaam, zo Leven.  
 



Vooral de basisworkshop gaat over dit grote omdenken en die geef ik dit 
voorjaar regelmatig, te beginnen op 9, 10, 16 en 17 januari in Roosendaal. 
Zie ook onderstaande agenda en de agenda op mijn website: 
http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/.  
 
 
 
 
Activiteiten 
 
BN vragenuurtje 
We beginnen het jaar met een BN vragen uurtje op 2 januari om 16:00 uur via 
ZOOM.  
Graag van te voren registreren als je mee wilt doen, dat kan vanaf nu: 
https://zoom.us/meeting/register/cf4c92fe5075794d8c34be5db4a05ad8.  
Daarna ontvang je een link waarmee je vanaf een minuut of 10 voor aanvang 
kunt inloggen.  
 
 
 
Facebook  
Je kunt me ook volgen via mijn Facebook-groep. De link is: 
https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/ 
Hierop kan je eveneens het vragenuurtje en de meeste andere activiteiten vinden.  
 
 
 
Agenda (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/)    
 
Hieronder de agenda met de geplande activiteiten van 2019 per thema bij elkaar.  
Op mijn site kan je ze in chronologische volgorde vinden.  
Aanmelden graag via het aanmeldformulier 
 
 
Lezingen  

• Introductielezing "Begrijp het Proces en de Betekenis van je Ziekte" 
Donderdagavond 9 mei in Harderwijk, georganiseerd door Helios.  

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

• Woensdag 9, donderdag 10, woensdag 16 en donderdag 17 januari in Roosendaal  
• Vrijdag 1, zaterdag 2, vrijdag 8 en zaterdag 9 februari 2019 in Oegstgeest (vol). 



• Dinsdag 27, woensdag 27 maart, dinsdag 9 april en woensdag 10 april 2019 
in Groningen, georganiseerd door Lightwave Opleidingen. 

• Dinsdag 28, woensdag 29 mei, dinsdag 4 en woensdag 5 juni te Hilversum 
• Eind maart, begin april in Wiekevorst, België. De exacte data worden half januari 

bekend gemaakt en komen in de volgende nieuwsbrief. Hou ook mijn site in de gaten.  
 

Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche) 
• Zaterdag 14, zondag 15 september, zaterdag 5 en zondag 6 oktober in Leuven, België 

 
Tweedaagse workshop “Hersenen en Evolutie, de BN compleet”  

• Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei te Landsmeer (nabij Amsterdam) 
 
 
 
Thema- en praktijkdagen 

• Twee praktijkdagen in Assen 
o Het verhaal van het lichaam deel 2 
o Diagnoseshock, Symptomenshock en Soepdiagnose 

Dinsdag 12 en woensdag 13 maart in Assen 
 

• Themadagen “De Ogen” 
o Donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart in Heeze (nabij Eindhoven) 
o Vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober in Landsmeer (nabij Amsterdam) 

 
Gevraagde voorkennis voor de thema- en praktijkdagen: 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.  
 

Gezellige jaarwisseling en hopelijk tot ziens in 2019. 

 

Warme groet 
Mies 
  
Leven in Vertrouwen 



www.levensbewustzijn.nl  
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl  


