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Activiteiten binnenkort
- Op 15 oktober is de introductielezing “Begrijp het Proces en de
Betekenis van je Ziekte” in Peize (Drente) en op 7 november is er een
in Hoogstraten, België.
- 17 en 18 oktober: themadagen “De Ogen” in Landsmeer, nabij
Amsterdam.
De ogen zijn het meest complexe orgaan in ons lichaam, er zijn ruim
20 programma’s die daarin voorkomen. Zeer interessant!
Voor deze themadagen is een goede basiskennis noodzakelijk.
- 29 en 30 oktober begint de basisworkshop “Leven in Vertrouwen Vertrouw je Lichaam” in Groningen
- Eind november is de workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter”
in Oegstgeest.
Voor aanmelding en de activiteiten later in het jaar: zie hieronder of de agenda
op mijn website.

Facebook
Je kunt me ook volgen via mijn Facebook-groep.

Mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid
Mijn laatste nieuwsbrieven gingen allen over de omwenteling die op handen is.
Het is dan ook iets dat mij erg bezighoudt!
Het Aquariustijdperk, het tijdperk dat komen gaan, heeft een totaal andere
energie dan het afgelopen tijdperk. De energie, de blauwdruk van het afgelopen
tijdperk heeft macht en controle mogelijk gemaakt, doordat er wel vertrokken
werd vanuit de bron, maar energie daar niet meer naar terug keerde. De
“blauwdruk” van de nieuwe tijd keert terug naar de bron, waardoor wij allen
steeds opnieuw daarmee worden verbonden. We gaan meer en meer zelf bepalen
wat voor onszelf goed is.
Dat betekent wel dat we ons op de hoogte moeten stellen van dingen die we
gewend waren aan anderen over te laten: de banken, de overheid, de dokter…
Eigen verantwoordelijkheid kan je alleen nemen als je een bepaald niveau van
kennis hebt.
Biologische Natuurwetten
Het medische systeem van het voorbije tijdperk heeft ons afhankelijk gemaakt
van artsen en therapeuten. Er werd de indruk gewekt dat zij de des-kundigen zijn
die weten hoe jouw lichaam functioneert, wat er aan de hand is en wat je nodig
hebt en alleen zij konden je beter maken. Als je zelf daar een ander idee over
had, werd je min of meer voor gek verklaard: de dokter heeft er immers voor
gestudeerd en weet dat veel beter dan jijzelf.
Ik denk dat veel mensen inmiddels ervaren hebben hoe ver dat van de waarheid
ligt.
Kennis van en ervaring met de BN maakt dat je zelf beslist over de weg die je
kiest: wat je nodig hebt, wat je wilt dat er gebeurt, wie je daarvoor wilt
consulteren en hoe je wilt dat de hulp vorm krijgt. Jij bepaalt dus en neemt zelf
de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de door jou gekozen weg en het
uiteindelijke resultaat daarvan. Mooie voorbeelden daarvan zijn de interviews
van Thea, Maria en Silvia, maar ook vele andere ervaringsverhalen.
Maar nogmaals: dat kan je alleen doen als je een gedegen kennis hebt plus al de
nodige ervaring met deze kennis. Het gevolg hiervan is, dat je tijd zult moeten
maken om je erin te verdiepen. Je hoeft geen volledig medische opleiding te
volgen, maar je zult er toch de nodige tijd en energie in moeten steken.
Kennis van de Biologische Natuurwetten zorgt ervoor dat je veel meer
mogelijkheden ontdekt. Zonder kennis van de BN ben je afhankelijk van de
kennis en mogelijkheden van de arts of de therapeut die jij consulteert. De BN
zet je op een traject van eigen onderzoek, van een vergroting van de eigen

kennis, waardoor je de kennis en kunde van vele anderen kunt combineren ten
bate van jezelf. Jij beslist wie, wat, waarom, wanneer en in welke volgorde.
Tot slot: verdiep je in de BN terwijl je nog gezond bent! Als je eenmaal in de
medische molen terecht bent gekomen, is het veel lastiger om alle percepties en
overtuigingen van artsen en omgeving los te laten en de andere mogelijkheden
die er zijn te zien en daadwerkelijk toe te passen.
Financieel
Ik zie diezelfde noodzaak nu ook op financieel gebied. We worden opgevoed
met het idee dat banken en overheden het beste met ons voor hebben en alles
doen ten bate van ons. Helaas, in tegendeel. Ook daar kunnen we niet meer
vertrouwen op wat de media ons vertellen, we worden in het duister gehouden
met mooie praatjes en wat er werkelijk gaande is achter de schermen horen we
niets. Informeer je ook op dat gebied ter bescherming van jezelf. Neem eens een
kijkje op de site Nimva, lees het nieuws en schrijf je in voor zijn nieuwsbrief.
Een grote crisis komt eraan, een in vergelijking waarmee die van 2008
kinderspel was.
Net zoals de argeloze persoon geschokt kan zijn door de implicaties van de
kennis van de BN, zo kan het nieuws van deze site je ook schokken. En ook
hiervoor geldt: informeer je terwijl er (ogenschijnlijk) nog niets aan de hand is!
Wees voorbereid, zie de mogelijkheden en neem stappen om je voor te bereiden.
Algemeen
We gaan een omwenteling maken van een tijdperk van controle en
afhankelijkheid, waarin we dom en klein werden gehouden, naar een tijdperk
van eigen verantwoording en het ontdekken van vele mogelijkheden, op alle
gebied!
Samen kunnen we een totaal ander wereld creëren. Een klein percentage van de
mensen is daar al mee bezig, informeer je en doe mee, het is zonder meer de
moeite waard!

Bleu Earth producten
Er is een nieuwe site van Blue Earth en ik krijg een heuse eigen webshop. Ik
hoop dat die bij de volgende nieuwsbrief actief is en dat ik de link door kan
geven. Voor nu lopen de bestellingen nog via mijn eigen Bleu Earth pagina.
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 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)
• Vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november in Oegstgeest
• Vrijdag 31 januari, zaterdag 1, vrijdag 7 en zaterdag 8 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
•

Themadagen “De Ogen”
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

