Fijne zomervakantie!
Inhoud van deze nieuwsbrief
• Mededelingen
• Agenda

Mededelingen
Deze keer een nieuwsbrief zonder nieuwe boodschap. Wil je er toch even mee
bezig zijn, lees dan de vorige nieuwsbrief nog eens: “Angst zit in je lijf!”:
Je kunt hem hier vinden: http://www.levensbewustzijn.nl/Nieuwsbrieven/.
Op diezelfde site kan je ook de video’s over de implicaties van de BN vinden
(http://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Implicaties-BN/) en vele
ervaringsverhalen met ook een paar interviews:
http://www.levensbewustzijn.nl/Ervaringsverhalen/Interviews/.
Dat zal genoeg stof geven tot nadenken en hoe vaker je dit doorneemt, hoe
dieper het in je systeem zal inzakken. Het is onderdeel van de
herprogrammering van het lichaam: iedere keer zal je dingen horen die je de
keer daarvoor gemist hebt.
Ogendagen en praktijkdag, 20 t/m 22 augustus
Op 20, 21 en 22 augustus staan de themadagen over de ogen in Heeze op de
agenda. Hij wordt gevolgd door een algemene praktijkdag. Hoewel ik veel vraag
krijg naar de ogendagen, heb ik nog maar 2 aanmeldingen. Wil je komen maar
heb je je nog niet aangemeld, doe dat dan zo snel mogelijk.
Ik beslis eind volgende week of deze dagen door kunnen gaan.
BN Vragenuurtje via ZOOM
Woensdagavond 14 augustus om 17:30 uur.
Na registratie:
(https://zoom.us/meeting/register/c4a5a18ba4a17785dc2040ba88984b7b)
ontvang je een inloglink.
September en oktober zijn al weer gevuld met verschillende activiteiten, zie 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/
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.
Extra passief inkomen
Dit loopt fantastisch, ik ben hier zo blij mee: zuivere intentie, praktisch,
technisch en legaal steeds beter voor elkaar en elk probleem maakt ze sterker.
Vooral hoe ze daarmee om gaan, vind ik enorm vertrouwenwekkend.
Door financieel vrij te zijn, nemen de kansen om de BN met succes in de
praktijk van het dagelijks leven te “LEVEN” enorm toe: je kunt werkelijk je
eigen weg gaan zonder je zorgen te hoeven maken over het verlies van een baan
of van klanten. In feite kan het een niet zonder het ander.
En op den duur kunnen we gezamenlijk echt iets moois creëren.
Ik ben er volop mee bezig en wordt steeds enthousiaster. M.i. draagt dit bij aan
de omkering die de mensheid nodig heeft en staat het in verbinding met de
nieuwe tijd.
Meer informatie hierover tijdens de diverse webinars en live presentaties
(http://www.levensbewustzijn.nl/Financieel-Vrij/Presentaties/).
Wil je bij een live presentatie aanwezig zijn, neem dan eerst even persoonlijk
contact met me op.

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)
• 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.

Tweedaagse workshop “Hersenen en Evolutie”
• Dinsdag 9 en woensdag 10 oktober te Assen

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.

Praktijkdag Diagnoseshock, Symptomenshock en Soepdiagnose
Zaterdag 6 oktober in Heeze
Gevraagde voorkennis voor deze dagen: basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je
Lichaam” of vergelijkbaar daarmee.
•

HEEL door LEEF-dagen
• 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
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