Bizar…
Ik heb wat instellingen gewijzigd, hopelijk komt de nieuwsbrief weer beter aan
nu.
Verder zag ik dat mijn site ineens vermeldt dat hij “Niet Veilig” is. Ook dat ga
ik aanpassen, ligt aan mijninstellingen blijkbaar. Het is dus zeker niet zo dat
mijn site onveilig is…
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Activiteiten binnenkort
- Op 28 en 29 mei en 4 en 5 juni geef ik de 4-daagse basisworkshop “Leven
in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” in Hilversum. Mooi centraal
gelegen en op een prachtige locatie in een stiltegebied. Altijd een feest om
daar te mogen zijn!
Wil je erbij zijn, meld je dan aan via het aanmeldingsformulier op mijn
website.
- De datum van de 2e dag van de workshop “BN Compleet” (Hersenen en
evolutie) in Amsterdam is verplaatst naar 14 juni. Hij wordt nu dus
gehouden op 17 mei en 14 juni!
- Nieuw: 4-Daagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” in
Groningen, georganiseerd door Lightwave:
https://www.lightwave.nl/agenda/
- Zie hieronder of de agenda op mijn website voor de activiteiten later in
het jaar: http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/
Facebook
Je kunt me ook volgen via mijn Facebook-groep.
Hierop kan je eveneens het vragenuurtje en de meeste andere activiteiten
vinden.

Bizar
Dr. Hamer nam geen blad voor zijn mond als het ging over de macht achter de
schermen, het stuitte veel mensen tegen de borst en zorgde ervoor dat mensen
ook wegbleven bij de Biologische natuurwetten: “Hoe kan iemand die dit soort
uitspraken doet, iets moois uitvinden zoals de BN?”
Waar hij het over had en waar hij zeer boute uitspraken over deed, wordt vaak
afgedaan als complottheorieën. Maar zijn het wel theorieën of is het de harde
werkelijkheid? Als ik zie wat er in de “geneeskunde” gebeurt, dan vraag ik me
af: is dit “geneeskunde” of “ziektekunde”? Worden mensen door artsen en
ziekenhuizen genezen of juist ziek gemaakt of ziek gehouden?
Vraag je het volgende eens af:
• Waarom worden artsen die zich tegen vaccinaties uitspreken voor het
gerecht gedaagd en waarom wordt hun de medische licentie afgenomen
als zij zich negatief blijven uitspreken?
• Waarom heeft Dr. Hamer meerdere keren in de gevangenis gezeten omdat
hij zijn kennis uitlegde aan mensen?
• Waarom doen ziekenhuizen en artsen niets met spontane genezingen?
• Vaccinaties:
o Waarom wordt er op het nieuws bijna alleen maar aandacht besteed
aan mensen die de verplichting willen versnellen?
o Waarom is e voorlichting in de media eenzijdig en worden niet
beide kanten belicht
o Waarom worden ze verplicht?
o Zie ook mijn eindwerk: VaccinatieONzin onderaan deze pagina:
http://www.levensbewustzijn.nl/Home/.
• Waarom zijn er geen homeopathische klinieken meer?
• Waarom worden complementaire behandelingen steeds verder uit de
verzekeringen geweerd?
• Waarom worden er inzamelingen gedaan voor onderzoek naar bv. kanker
terwijl de farmaceutische industrie miljarden verdient? Hebben ze ons
geld echt nodig??
• Waarom kunnen artsen zich pas nu hun pensioen met alternatieve
methoden en therapieën of met de BN bezighouden?
• Waarom moeten artsen zich aan protocollen houden en kunnen ze niet
meewerken aan de wens van de patiënt?
• Waarom heb ik in 2013 een undercover journalist in mijn workshop
gehad? Lees het artikel:
http://www.levensbewustzijn.nl/Artikelen/Undercover-journalist-in-mijnworkshop-in-Belgi/

Dit was een korte opsomming van de onbegrijpelijke dingen op gezondheid
gebied. Maar je ziet hetzelfde patroon op anderen gebieden:
• Waarom komen mijn nieuwsbrieven en facturen veel meer in de SPAM
en krijg ik veel meer reclame en junkmail na de invoering van de “privacy
wet”?
• Waarom is er nog geen basisinkomen, als alle experimenten een toename
van welbevinden, geluk en creativiteit laten zien? Zie “Het Basisinkomen
volgen Rutger Bregman” (http://www.levensbewustzijn.nl/FinancieelVrij/).
• Waarom werd het werk van Tesla vernietigd toen hij de vrije energie
ontdekte en bleef hijzelf berooid achter?
• Waarom worden verkiezingsbeloften nooit gehouden?
• Waarom zijn er “geheime diensten”? Wiens geheimen bewaren zij?
• Waarom is er diplomatieke onschendbaarheid voor diplomaten? In feite is
het een vrijbrief om te doen en laten wat ze willen en ik heb daar al een
paar schrijnende voorbeelden van gehoord!
Het maakt in elk geval de verhalen van Ronald Bernard mogelijk
(http://www.levensbewustzijn.nl/Financieel-Vrij/)
En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

De Macht van de Onzichtbare Bankiers
Een paar weken geleden kreeg ik het e-boek “De Macht van de Onzichtbare
Bankiers” van B. Izar (https://www.onzichtbaremacht.nl) toegestuurd.
Hij begint met: “Er staat een olifant voor je deur, zie je hem al”?
Net zoals de Indianen in Zuid-Amerika de zeilschepen van Columbus niet zagen
omdat die niet in het kader van hun bewustzijn paste, zo zien wij ook de het spel
van de macht achter de macht niet, omdat dat niet in ons bewustzijnsplaatje past.
Maar deze olifant is net zo vernietigend voor ons, gewone burgers van nu, als de
Spanjaarden voor de Inka’s waren en de symptomen ervan zijn zeker zichtbaar!
Wanneer gaan wij die olifant zien? Het past zo niet in ons kader, dat we niet
kunnen geloven dat hij bestaat. Kunnen we er eigenlijk niet meer onderuit omdat
de symptomen steeds duidelijker worden, dan willen we het niet zien, omdat dan
onze hele wereld in duigen valt en het gedaan is met onze veiligheid.
Toch komt die olifant eraan, hij is er al…
We kunnen maar beter onze ogen openen voor het ongelooflijke spel dat achter
de schermen plaats vindt en dat “De macht van de onzichtbare bankiers” kort,
bondig en “to the point” beschrijft. Ik heb het in één adem uitgelezen.

Sinds 2009, toen ik met mijn eindwerk ben begonnen, weet ik hiervan af. Het is
inderdaad te bizar voor woorden, het is niet te geloven, maar het verklaart alles
wat niet logisch is in deze wereld, het verklaart alle hierboven gestelde vragen
en veel meer. In 2009 was mijn eerste reactie er één van boosheid en ben ik
lezingen over dit onderwerp gaan organiseren.
Maar al snel begreep ik, dat strijd en boosheid geen zin hebben: we moeten het
anders gaan doen. Hoe? Ik had geen idee…
In die tijd ben ik serieus met de Biologische natuurwetten aan de slag gegaan en
naar mate ik me daar meer in verdiepte, realiseerde ik me dat we allereerst de
eigenschappen van die machthebbers, die doorgesijpeld zijn naar ons (zo boven,
zo beneden, zo groot zo klein) uit onszelf dienen te verwijderen! Want daarmee
houden wij onszelf in de tang en blijft het systeem in stand. Ja, zo slim is het
gespeeld: wij doen het zelf, het is een vicieuze cirkel die wij zelf in stand
houden! Je kunt het vergelijken met een hangende genezing: door de pijn en de
fysieke beperkingen wordt het oude thema steeds opnieuw getriggerd en houden
we zelf onze ziekte in stand.
Ook hier zie je weer dat het lichaam analoog is aan het leven en dat we via onze
fysieke processen kunnen gaan begrijpen hoe het leven functioneert.
Doordat we beetje bij beetje de eigenschappen van de machtshebbers
overgenomen hebben (waarvoor wij worden veroordeeld en/of behandeld maar
zij uiteraard niet want zij genieten diplomatieke onschendbaarheid!!),
manifesteren wij zelf de symptomen van die machtshebbers en houden wij de
maatschappij ziek.
Hoe kunnen we die eigenschappen uit onszelf verwijderen? Daartoe is o.a. het
LEEF-Protocol (http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/HEEL-doorLEEF/) een hele mooie oefening: voel, observeer wat er in je lijf gebeurt en
ONT-span. De video over de implicaties van de BN verklaart het effect ervan op
rationeel niveau: http://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Implicaties-BN/.
Dus wat moet er gebeuren:
1. We dienen de olifant te gaan zien en erkennen dat hij er is. We dienen ons
bewust te worden van wat er achter de schermen speelt en wat de geheime
diensten voor ons geheim houden.
Het boek “De Macht van de Onzichtbare Bankiers” is een hele goede
eerste stap (https://www.onzichtbaremacht.nl).
2. Pas het LEEF-protocol toe en voel wat het lezen van dit boek met je doet.
Je zult zien dat je gevoel (ongeloof, angst, boosheid, onveiligheid) erover
verandert naar mate je dat gevoel vaker observeert. Je reactie op dit
gevoel: verzet, strijd, willen dat “ze” ophouden, is in feite een drang naar
macht en controle, vergelijkbaar met die van de machtshebbers. Door Het
LEEF-Protocol consequent toe te passen, kan je beetje bij beetje die

eigenschappen uit jezelf weghalen en zo kunnen we samen een andere
wereld creëren.
3. Laten we gaan samenwerken en mooie dingen creëren in samenwerking
met het systeem. Want in strijd met gaat niet werken, wij zíjn het systeem
en wij moeten het systeem van binnenuit veranderen, via onszelf, via onze
eigenschappen, via onze daden en met de wet achter de hand om ons
juridisch te steunen, wetten die de machtshebbers met voeten treden…
Door het werken met de biologische natuurwetten werk ik mee aan het anders
denken en handelen op gezondheidsgebied en ik werk eraan mee om
gezamenlijk iets moois te creëren op financieel gebied. Ook op energiegebied zit
er iets aan te komen, geweldig, al deze facetten!
Voel je je ook aangesproken en wil je meedoen? Neem dan even contact op…
Het geeft me heel veel plezier en voldoening om hierbij betrokken te zijn, om de
wereld van binnenuit te gaan veranderen in samenwerking met iedereen die daar
ook voor voelt.
Het is noodzakelijk, want de olifant staat voor de deur, het is 5 voor 12, het is de
hoogste tijd om wakker te worden, de olifant te zien en de handen ineen te slaan!

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.
• Dinsdagavond 15 oktober in Peize (Drenthe), georganiseerd door
https://leefstijlkompaz.nl

Workshops
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” (Organen)
• Dinsdag 28, woensdag 29 mei, dinsdag 4 en woensdag 5 juni te Hilversum
• Vrijdag 2, zaterdag 3, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus in Wiekevorst, België
• Woensdag 30, donderdag 31 oktober, woensdag 6 en donderdag 7 november te Heeze

Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche)
• Dinsdag 11, woensdag 12 maart, dinsdag 25 april en woensdag 26 juni 2019
in Groningen, georganiseerd door Lightwave Opleidingen
• Zaterdag 14, zondag 15 september, zaterdag 5 en zondag 20 oktober (datum
veranderd!) in Leuven, België
• Vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november in Oegstgeest
Tweedaagse workshop “Hersenen en Evolutie, de BN compleet”
• Vrijdag 17 mei en vrijdag 14 juni (datum veranderd!) te Landsmeer (nabij
Amsterdam)

Thema- en praktijkdagen
•

Twee verdiepingsdagen in Assen
Dinsdag 24 en woensdag 25 september

•

Themadagen “De Ogen”
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

