Stroomversnelling
In de nieuwsbrief van november 2018: “Volg je hart!” heb ik de tegengestelde
paradigma’s van de BN versus de huidige medische basiskennis en die van de
huidige wereld versus de “nieuwe wereld” weergegeven.
Alles lijkt in een stroomversnelling terecht gekomen te zijn: ik zie om mijn heen
steeds meer initiatieven om die “nieuwe wereld” vorm te geven, op allerlei
gebied.
Boeiend, bijzonder, fascinerend...
Wat mooi om in deze tijd te mogen leven en de veranderingen bewust gade te
kunnen slaan en er zelfs actief aan deel te kunnen nemen!
Want ik ga natuurlijk door met uitdragen van de BN en ik werk mee aan het
creëren van financiële vrijheid met een bedrijf die een fantastische intentie heeft,
zoals blijkt uit de documentaire die ik zojuist op deze pagina heb gezet.
Zonder financiële vrijheid is het vaak bijzonder moeilijk om te “leven” op basis
van de BN, zeker wanneer er sprake is van een heftig proces. Maar financiële
vrijheid houdt niet in dat je automatisch volgens de BN gaat leven. Kennis ervan
is noodzakelijk en behelst het totale omdenken en een proces van innerlijke
transformatie.
De maand maart staat er veel op het programma: de ogendagen in Heeze (bij
Eindhoven), 2 praktijkdagen in Assen en nog 2 keer de basisworkshop "Leven in
Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" in Wiekevorst (België) en in Groningen.
Maar ook later dit jaar zijn er al vele mooie activiteiten gepland, zie de agenda
hieronder en op mijn site.

Facebook
Je kunt me ook volgen via mijn Facebook-groep.
Hierop kan je eveneens het vragenuurtje en de meeste andere activiteiten vinden.

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)
• Vrijdag 22, zaterdag 23 maart, vrijdag 5 en zaterdag 6 april in Wiekevorst, België
• 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
Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche)
• Dinsdag 16, woensdag 17, dinsdag 23 en woensdag 24 april in Roosendaal
• 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.

Warme groet
Mies
Leven in Vertrouwen
www.levensbewustzijn.nl
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

