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Activiteiten binnenkort
• Mensen in België: 14, 15, 21 en 22 februari: Basisworkshop “Leven in
Vertrouwen – Vertrouw je Lichaam” in Leuven, België.
• Na de verhuizing in Assen: Themadag/steungroep Borstkanker op 31
maart en op 1 april “Het Aquariustijdperk”. Zie ook verderop in deze
nieuwsbrief.
• Vierdaagse workshop “Biologica van Gedrag en Karakter” in Groningen
op 7, 8, 21 en 22 april.
• Basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” in Heeze
op 15, 16, 29 en 30 april
Voor meer informatie over deze activiteiten en voor de planning later in het jaar,
zie de agenda op mijn website:
http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/.

Facebook
Je kunt me ook volgen via mijn Facebookgroep:
https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/ .

Verhuizing naar Drenthe!
Het is eindelijk helemaal rond en definitief: we gaan verhuizen naar Exloo!!
Het is een droom die werkelijkheid wordt: we hebben een prachtige locatie
gevonden waar we de paarden bij huis kunnen hebben en Inger haar
hobby/beroep verder uit kan bouwen. Bossen aan de voorkant, een golfbaan als
buren, een natuurgebied aan de achterkant en boerenland als ander buren. Bijna
4 ha, perfect onderhouden, helemaal wat we zoeken.
En hoe het is gelopen is een klein wonder, dat vertel ik nog wel eens.
Ook is er ruimte om ter plekke workshops en lezingen te geven, dus helemaal
perfect!
In februari geeft ik nog de basiscursus in Leuven en maart is verhuismaand.
Na de verhuizing, op 31 maart en 1 april zijn er 2 bijzondere dagen in Assen,
een prachtig begin vanuit een nieuwe locatie en voor mij dan om de hoek:
Dag 1:
Themadag/Supportgroep borstkanker met 2 ervaringsdeskundigen.
Zeer verreikend en verhelderend voor mensen die ermee te maken hebben en
tevens een mogelijkheid om in contact te komen met anderen.
Verder voor degenen die zich in de BN verdiepen een perfecte mogelijkheid om
casussen te zien met CT-scan, het verhaal erachter en foto's van de programma's
en vervolgprogramma's op orgaanniveau.
Het complete plaatje dus, zeer verhelderend en de besprekingen van de casussen
op basis van CT-scans en orgaanfoto's geeft vele extra inzichten.
Kortom: erg leerzaam!
Dag 2:
Het Aquariustijdperk. Inspiratiedag/het grote plaatje.
Wat kunnen we verwachten van de komende 10 jaar?
Wat is er nu al zichtbaar? Wat gaat er nog komen? Wat kunnen we er nu mee en
hoe kunnen we ons het beste voorbereiden op die nieuwe wereld?
Eigen verantwoordelijkheid staat in het nieuwe tijdperk centraal.
Voor meer informatie en aanmelden zie de website:
https://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/
Vanwege alle drukte nu, laat ik het hierbij. Volg me nu even via facebook. Ik
weet ook niet of er begin maar een nieuwsbrief zal zijn, 2 maart is de
overdracht.

Blue Earth producten
Ik heb nu een heuse webshop, maar heb nog geen idee hoe ermee te werken.
Ook dat komt na de verhuizing.
Voor meer info en de prijzen zie de hoofdpagina van Blue Earth op mijn site:
https://www.levensbewustzijn.nl/Blue-Earth/. Velen gaan direct naar een van de
pagina’s in het keuzemenu en missen dan de prijzen en de korte info van alle
producten bij elkaar.

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

Workshops
Vierdaagse basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” (Organen)
• Vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 februari in Leuven, België
• Woensdag 15, donderdag 16, woensdag 29 en donderdag 30 april te Heeze
• Dinsdag 10, woensdag 11, dinsdag 24 en woensdag 25 november in Groningen,
georganiseerd door Lightwave Opleidingen
Vierdaagse workshop “Bio-Logica van Gedrag en Karakter” (Psyche)
• Dinsdag 7, woensdag 8, dinsdag 21 en woensdag 22 april in Groningen,
georganiseerd door Lightwave Opleidingen
• Woensdag 8, donderdag 9, woensdag 15 en donderdag 16 juli te Heeze
• Dinsdag 6, woensdag 7, dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021 in Groningen,
georganiseerd door Lightwave Opleidingen
Tweede dag van de workshop “Hersenen en Evolutie, de BN compleet”
• Zaterdag 12 en zaterdag 26 september in Leuven, België.

Thema- en praktijkdagen
•
•

Themadag/Supportgroep Borstkanker, Assen
Dinsdag 31 maart
Het Aquariustijdperk. Inspiratiedag/Het grote Plaatje, Assen
Deze dag haakt in en gaat door op dag 2 van de BN Compleet.
Woensdag 1 april

HEEL door LEEF-dagen
• Workshop HEEL door LEEF
Vrijdag 8 en zaterdag 9 mei te Oegstgeest
Voor deze dagen wordt een goede basiskennis gevraagd
Gevraagde voorkennis voor de thema- en praktijkdagen en de HEEL door LEEF-dagen:
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

