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Mededelingen
Activiteiten: http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/
- Nieuw! 5 en 6 juli: Workshop “HEEL door LEEF”, Heeze.
Tijdens deze workshop leer je een manier om de implicaties van de BN
(zie video: http://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Implicaties-BN/) toe
te passen in de dagelijkse praktijk van het leven, zowel voor jezelf als een
gesprekstechniek om bij anderen te gebruiken.
- Nieuw! 20, 21 en 22 augustus: Themadagen “De Ogen”, gevolgd door
een algemene praktijkdag, Heeze.
De eerste twee dagen worden de ruim 20 programma’s besproken die in
de ogen lopen. De derde dag is een algemene praktijkdag: werken met
mijn site, vragentechniek voor het achterhalen van thema, fase en het
verhaal van het lichaam, bespreking van casussen, zelf casussen
uitwerken, etc. Gevraagde voorkennis: basisworkshop “Leven in
Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” of vergelijkbaar daarmee.
- 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, waarop o.a. de vragenuurtjes
via ZOOM (webinar) bekend gemaakt worden. De link is:
https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/
Heb je geen facebook maar wil je daar wel graag aan meedoen, laat me dat dan
weten, dan stuur ik je een email met de nieuwe data en tijdstippen.

Het zijn niet alleen de BN die daar aan bod, maar ook andere zaken, zoals
gebeurtenissen uit mijn persoonlijke leven alsmede de mogelijkheid om een
extra inkomen te creëren.
Meer informatie hierover tijdens de diverse webinars en live presentaties:
http://www.levensbewustzijn.nl/Financieel-Vrij/Presentaties/.

BN-lessen door de dieren
De afgelopen 3 maanden is ons veulen Myra door een zeer heftig biologische
proces gegaan, wat ze bijna niet had gered. Op mijn site een verslag hiervan:
http://www.levensbewustzijn.nl/Dierenwijsheid/Myra-bestaansconflict-enscheidingsconflict/

Interessante links
• Ervaringsverhaal van Michael Corssland. Heel duidelijk blijkt hieruit
weer het belang van de mindset:
https://www.youtube.com/watch?v=dmiMQty4W_k
• Dit kwam ter sprake in mijn laatste workshops:
Artsen worden bedreigd als ze zich uitspreken over vaccinaties en vaak
laten zij zelf hun kinderen vaak niet vaccineren. Dit is een link van
Facewbook en ik weet dan niet iedereen facebook heeft. Ik kon echter geen
andere vinden, als iemand dat wel kan, houd ik me aanbevolen.
https://www.facebook.com/deniece.young/videos/10214541968456304/U
zpfSTEyNDMzNzEyNjM6MTAyMTY3NjU2OTk5MTUxOTE/

Agenda (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/)
Aanmelden via het aanmeldformulier

Workshops
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” (Organen)
• Donderdag 13, vrijdag 14, donderdag 27 en vrijdag 28 september in Emmeloord
• Dinsdag 27, woensdag 27 maart, dinsdag 9 april en woensdag 10 april 2019 in
Groningen, georganiseerd door Lightwave Opleidingen.

Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche)
• Woensdag 5, donderdag 6, woensdag 19 en donderdag 20 september in Hilversum
• Vrijdag 19, zaterdag 20, vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober in Amsterdam
• Dinsdag 6, woensdag 7, dinsdag 20 en woensdag 21 november in Groningen,
georganiseerd door Lightwave Opleidingen.

Thema- en praktijkdagen
• Themadagen “De Ogen”
Maandag 20 en dinsdag 21 augustus in Heeze (nabij Eindhoven)
• Algemene Praktijkdag
Woensdag 22 augustus in Heeze
Wanneer alle 3 de dagen worden gevolgd, is er een kleine korting, zie de agenda van mijn
site.
Gevraagde voorkennis voor beide dagen: basisworkshop “Leven in Vertrouwen Vertrouw je Lichaam” of vergelijkbaar daarmee.
•

Praktijkdag Diagnoseshock, Symptomenshock en Soepdiagnose
Zaterdag 6 oktober in Heeze

HEEL door LEEF-dagen
• Workshop HEEL door LEEF
Donderdag 5 en vrijdag 6 juli in Heeze
• HEEL door LEEF Bot- Spier- en Gewrichtsproblemen
Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober te Heeze
Deze dagen worden gevolgd door de Praktijkdag "Diagnoseshock, Symptomenshock en
Soepdiagnose" op 6 oktober, die hier perfect op aansluit.
Voor dit drieluik geldt hetzelfde als voor de bovengenoemde ogendagen met praktijkdag.

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

