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Activiteiten binnenkort 
 

- Op 10 september is er een lezing in Hoogstraten, België. Voor meer info 
een aanmelden: het5dehuis@telenet.be  

- Op 14 en 15 september en op 5 en 20 oktober: workshop	“Bio-Logica	
van	Gedrag	en	Karakter”	in	Leuven,	België	 

- Mensen	uit	het	noorden:	op	24	en	25	september	zijn	er	2	
praktijkdagen	in	Assen.	Hierin	bespreken	we	vele	casussen,	we	
oefenen	met	opzoeken	en	achterhalen	wat	het	thema	en	de	fase	is	en	
hoe	we	ermee	om	kunnen	gaan.	Een	aanrader	voor	degenen	die	meer	
met	de	BN	willen	gaan	doen.	 

- Op	17	en	18	oktober:	themadagen	“De	Ogen”	in	Landsmeer,	nabij	
Amsterdam.	 

- Voor	de	praktijk-	en	themadagen	is	een	basiskennis	noodzakelijk.	 
- 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 inspiratie-uurtje en de meeste andere activiteiten 
vinden. De eerstvolgende is op 18 september om 20:00 uur. Registreren via 
https://zoom.us/meeting/register/1689f11f233e91c37c24e00bf0acd2b8.  



Nieuwe Geometrie 
 
Het is ongelooflijk, maar ik begin te zien hoe mijn leven mij heeft voorbereid op 
deze tijd en wat mijn taak hierin is:  

• Waarom	ik	deze	partner	heb	getroffen	
• De	individuele	lessen	die	ik	heb	geleerd		
• Waarom	ik	de	BN	gaan	doen		
• De	vorm	waarin	ik	de	workshops	heb	gegoten	
• Waarom	ik	op	het	financiële	stuk	terecht	ben	gekomen	

Alles komt nu bij elkaar en alles komt neer op het vormen van de Nieuwe Aarde 
in het Aquarius tijdperk. 
 
Ik merk dat dit mijn taak is: hieraan bijdragen. De BN moeten geïntegreerd 
worden met de spirituele wereld, maar de spirituele wereld moet geïntegreerd 
worden met de financiële wereld. Dat laatste doet Christof Melchizedek 
(https://www.christof.love). Hij heeft me doen inzien waar het bedrijf, waar ik 4 
jaar geleden bij ben ingestapt, mee bezig is: het is een bedrijf van die Nieuwe 
Aarde!  
 
Een “Melchizedek” is iemand die hoort bij de Melchizedek priester orde.  
Drunvalo Melchizedek heeft de boeken “De Geometrie van de Schepping” 
geschreven. Die gingen over de “Flower of Life” (de levensbloem) en de 
Fibonacci reeks, die ik ook vaak aanstip in mijn workshops.  
Dat blijkt nu de geometrie van het voorbije tijdperk te zijn (ik zal mijn 
workhsiop dus ook aan moeten passen!): in 2017 is deze vervangen door de 
Krystal Spiral: http://www.ascensiondictionary.com/2017/08/krystal-spiral.html.  
De Aarde is aan het transformeren, we stijgen op naar de 5e dimensie. Hier een 
andere mooie site daarover: https://energeticsynthesis.com.  
 
Christof Melchizedek is zich in 2016 gaan verdiepen in de crypto wereld en 
heeft zich nu tot taak gesteld mensen te begeleiden in de transformatie naar een 
totaal ander financieel systeem, een systeem waar we ons op kunnen 
voorbereiden, want het is al zichtbaar, we kunnen er al mee kennis maken.  
De financiële wereld gaat binnenkort instorten, een tijdstip wil ik er niet op 
plakken, maar de tekenen zijn daar.  
In de financiële wereld gaat het ’t eerst mis, de rest volgt.  
 
Alles gaat veranderen, de nieuwe geometrie zorgt ervoor dat het oude geen 
voedingsbodem meer heeft. De gevestigde orde kan het vertragen en als de 
massa meegaat met maatregelen die zij nemen omdat het vertrouwd en bekend 
is, dan zal dat ook lukken. Maar als we massaal gaan inzien hoe de gevestigde 
orde ons in slavernij houdt en als we de keus maken voor datgene wat zij 



afgeraden, dan zouden we die Nieuwe Aarde wel eens snel vorm kunnen gaan 
geven.  
 
De Nieuwe Aarde gaat over eigen verantwoording nemen, op alle gebieden. WIJ 
beslissen wat goed voor ons is en niet een centraal georganiseerde overheid.  
Dat is ook de reden voor Christof om nu naar buiten te treden en mensen voor te 
gaan lichten over het nieuwe betalingssysteem: de cryptocurrency.  
Hoe werkt het? Welke munt maakt ons vrij en welke brengt ons terug naar de 
slavernij? De keus is aan ons, wij hebben het in handen.  
 
Wil je hier meer over weten, dan is hier de link naar een webinar van hem van 
een paar maanden geleden. Het is in het Engels en hij praat lang en veel, maar 
voor mij was het een eye-opener: 
https://consciousfamily.kartra.com/page/EuW61 
https://consciousfamily.kartra.com/page/S8763 
Wil je meer weten over zijn Conscious Crypto Circle, neem dan even contact 
met me op  
 
 
 
 
Nieuwe Geometrie en de BN 
 
De overgang naar het nieuwe tijdperk brengt met zich mee dat de Shuman 
frequentie, de trillingsfrequentie van de Aarde, omhooggaat. Dat kan tot gevolg 
hebben dat oude, niet (geheel) opgeloste conflicten zich nu op gaan lossen: men 
kan in genezing gaan.  
Ik heb al een paar keer meegemaakt dat mensen geen relatie konden leggen 
tussen klachten en een bepaalde verandering, iets dat voorbij was, iets waardoor 
men zich opgelucht voelde. Door te kijken naar iets ouds, iets wat vroeger wel 
een probleem was en dat met de huidige klacht te maken had, maar dat nu niet 
meer speelde, kwamen we achter de oorzaak.  
De situatie kwam niet meer voor, het conflict werd dus niet meer getriggerd, 
maar blijkbaar was het ook nog niet geheel opgelost en moet er men zich nog 
iets bewust worden.   
Het leven streeft naar 2 dingen: overleving van het stoffelijk (dierlijke) lichaam 
en bewustwording. Zelf heb ik in 2013 ook iets opgelost wat nooit meer werd 
getriggerd. Door aan mijn relatie met mijn moeder te werken en me steeds meer 
bewust te worden van wat er bij haar en bij mij had gespeeld, kon ik haar 
uiteindelijk echt begrijpen en vergeven, waardoor ik de “mazelen” kreeg. Het 
verslag kan je onderaan deze pagina vinden: 
https://www.levensbewustzijn.nl/Ervaringsverhalen/   
 



Dus naast situaties, kan ook de stijging van de trillingsfrequentie van de Aarde 
ervoor zorgen dat er dingen in oplossing gaan en dat je dus ziek wordt: oude 
dingen worden er als het ware uit “getrild”! 
 
Hetzelfde geldt voor het gebruik van de Blue Earth producten: het zijn 
bewustzijnsproducten die de trillingsfrequentie van de omgeving omhoog 
brengen. Daarom zijn ook dat producten van de Nieuwe Aarde en passen ze zo 
goed bij de BN en alles wat er nu gaande is.  
 
 
 
 
Bleu Earth producten 
 
Omdat deze nieuwsbrief wat later de deur uit gaat dan gepland, zal ik de 
zomeraanbieding met 1 week verlengen. Zo kan iedereen die voorheen met 
vakantie was, er nog van profiteren. Vanaf maandag 9 september gelden de 
normale prijzen.  
Voor meer info zie https://www.levensbewustzijn.nl/Blue-Earth/. Bekijk ook de 
pagina’s met “meer informatie” over de afzonderlijke producten.  
 
Als je iets bestelt, begin dan rustig, de werking is krachtig en klachten kunnen 
erger worden of je kunt klachten krijgen. Voel goed bij jezelf wat je aan kunt.  
 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
Hieronder de agenda met de geplande activiteiten 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" 

• Dinsdagavond 10 september in Hoogstraten, België, georganiseerd door 
het5dehuis@telenet.be 

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

• Donderdagavond 7 november in Hoogstraten, België, georganiseerd door 
het5dehuis@telenet.be 
 

 



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

• Dinsdag 29, woensdag 30 oktober, dinsdag 12 en woensdag 13 november 
in Groningen, georganiseerd door Lightwave Opleidingen 

• Maandag 9, dinsdag 10, maandag 16 en dinsdag 17 december te Heeze  
 
 
Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche) 

• Zaterdag 14, zondag 15 september, zaterdag 5 en zondag 20 oktober in Leuven, 
België 

• Vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november in Oegstgeest 
• Vrijdag 24, zaterdag 25, vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari in Wiekevorst, 

België 
• Dinsdag 7, woensdag 8, dinsdag 21 en woensdag 22 april 2020 in Groningen, 

georganiseerd door Lightwave Opleidingen 
 

Tweede dag van de workshop “Hersenen en Evolutie, de BN compleet”  
• Woensdag 8 en woensdag 15 januari 2020 te Roosendaal. 

 
 
 
Thema- en praktijkdagen 

• Twee verdiepingsdagen in Assen 
Dinsdag 24 en woensdag 25 september  
 

• Themadagen “De Ogen” 
o Donderdag 17 en vrijdag 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  


