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Activiteiten binnenkort 
 

• 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/ .  
 
 
 

 



Corona Virus 
 
Zoals ook al besproken op de facebook groep is dit een gepatenteerd virus. Het 
komt dus uit een lap en kan gezien worden als een gifstof. Bedoeling erachter: 
probleem creëren, reactie van de bevolking, oplossing door de overheden. Het 
probleem is dus vooropgezet door diezelfde overheden. De reactie van de 
bevolking is het resultaat van brainwashing door de media, die weer 
gecontroleerd worden door de al eerdergenoemde overheden en de oplossing 
komt ook vanuit de overheden: massale vaccinaties, al dan niet gedwongen. 
 
Wat is het Corona Virus? Het is niets, visrussen bestaan niet. De angst creëert 
een biologisch programma en op een gegeven moment wordt men dus ziek. 
Ziekte is juist de genezing, dus verwelkom het “Corona Virus”, het helpt je 
immers genezen!! 
Regulier wordt er dan een test gedaan die door niemand gecontroleerd kan 
worden en wordt er gezegd dat het een “besmetting" is van het corona virus.  
Heb jij de testresultaten gezien? Waar zijn die op gebaseerd?  
Wordt wakker en laat je niet meeslepen door de onzin van de overheden, media 
en andere kanalen van de machtshebbers en ga zelf op onderzoek uit wat hier 
aan de hand is.  
Zie ook https://www.onzichtbaremacht.nl/het-coronavirus-is-een-biowapen-van-
de-deep-state-bankiers/ en deze mooie presentatie van Dr. Mesissa Sell: 
https://www.youtube.com/watch?v=uxg2BwWKdE0  
 
We zitten midden in de verhuizing, morgen 2 maart krijgen we de sleutel.  
Door alle perikelen daaromheen, ben ik er niet aan toe gekomen de World 
Tapping Summit door te geven. Hij is al halverwege, maar volgens mij kan je de 
laatste dagen nog meedoen: https://www.tappingworldsummit.com  
 
Op 31 maart en 1 april zijn er 2 bijzondere dagen in Assen, een echte aanrader! 
Dag 1:  
Themadag/Supportgroep borstkanker met Maria 
(https://www.levensbewustzijn.nl/Ervaringsverhalen/Interviews/Interview-met-
Maria-borstkanker/) en Lynn. 
Zeer verreikend, verrijkend 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 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/ 
 
 
 
 
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)   

• 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  


