Inhoud van deze nieuwsbrief
• Activiteiten op korte termijn
• Date with Destiny

Activiteiten binnenkort
De fysieke activiteiten zijn voorlopig allemaal uitgesteld, hopelijk komt er
binnenkort weer meer ruimte om bij elkaar te zijn.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, ben ik bezig de basisworkshop
op video te zetten en de eerste digitale meeting is geweest.
De reacties zijn positief, maar het is wel even een hele nieuwe manier waar je
echt in moet komen. Al doende leert men, dus het zal ook steeds beter gaan.
Voor sommige mensen voldoet het echt in een behoefte: ze willen al lang de
workshop volgen, maar door omstandigheden kan dat niet. Deze gelegenheid via
internet is een uitkomst voor hen.
Ook kan je nu de workshop in gedeelten kopen, dus kan je zelf bepalen welke
delen en hoeveel geld je eraan uitgeeft en wanneer je een volgend deel kan
kopen.
Op de pagina Workshop Video’s
(https://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Workshop-Video-s/) heb ik een
korte beschrijving gemaakt van de inhoud van elk deel en op de pagina over de
Basis workshop (https://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/BasisworkshopLeven-in-Vertrouwen-Vertrouw-je-Lichaam/) kan je een uitgebreide
beschrijving vinden van de gehele workshop.

Date with Destiny
Dit is geen uitspraak van mijzelf, maar van Christof Melchizedek, die ik al vaker
heb genoemd in mijn nieuwsbrieven.

De komende 10 jaar gaat de wereld totaal veranderen. Met de huidige
lockkdown toont de elite duidelijk wie ze zijn en tot wat ze in staat zijn. Het is
aan ons om het tij te keren.
Gevolgen nu
Hier de trieste gevolgen nu al:
https://www.xandernieuws.net/algemeen/schrijnende-verhalen-uit-denederlandse-zorg-merendeel-bejaarden-wil-dood-omdat-ze-hun-kinderen-nietmeer-mogen-zien/?fbclid=IwAR0WOF5vBmmN880F176ljEYS16nlpNq1ahZLwYLnnhvz4_yohnu0GlE_kk
Verder een interview van 2 artsen die de statistieken op een rijtje hebben gezet
(https://www.youtube.com/watch?v=sfiFoXtfVU8&app=desktop).
De maatregelen zijn veel erger dan de kwaal, met een toenemend aantal
slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling door frustratie van het
thuis zitten en het verlies van inkomen.
Als de maatregelen opgeheven worden, verwachten ze en golf van zieken.
In feite onderschrijven ze daarmee de verwachtingen vanuit de BN, alleen is hun
verklaring gebaseerd op het immuunsysteem in plaats van op de oplossing van
conflicten.
Hoor ook de weerstand van de journalisten, die niet kunnen geloven dat de
maatregelen in feite niet nodig zijn en zich uiteindelijk afvragen: waarom dan en
waarom gaat het dan nog door??
Latere gevolgen
We zullen vooral getroffen worden op gezondheidsgebied en op financieel
gebied, de twee belangrijkste pijlers van macht en controle.
Hoe kunnen we onze “Date with Destiny” zo vormgeven dat er een mooie en
harmonieuze wereld ontstaat? Hierin zie ik 3 aspecten:
• Het grotere plaatje.
Informeer je naar de achtergrond van dit alles.
Ik ben er elke dag mee bezig en op de pagina “Ascentie”
(https://www.levensbewustzijn.nl/Financieel-Vrij/Ascentie/) staan
intussen een groot aantal links, de een nog schokkender dan de ander.
Voor mij waren vooral de 2 stukken van Ella Ster een eye-opener omdat
ze erg resoneerden, ik voelde dat dat waarheid was, ik heb ze blauw
gekleurd. Wat er precies zal gebeuren, weet ik niet, maar dat het nog veel
erger zal worden, geloof ik zeker. Dit zal bijvoorbeeld niet de laatste
“verzonnen” pandemie zijn…

Pandemieën zijn perfecte excuses om mensen op te sluiten, zogenaamd
voor hun eigen veiligheid. En de slapende massa verwelkomen de
maatregelen, want ze geloven dat ze in gevaar zijn.
Laten we wakker worden en zien wat er gebeurt. Informeer je, geef het
door, maak mensen wakker! Hoe langer men blijft slapen, hoe heftiger het
wakker worden zal zijn!
• Gezondheid
Bestudeer de biologische natuurwetten en leer hoe je met angsten om kunt
gaan. Het groter doel van alle maatregelen is angst zaaien, want daarmee
controleer je de massa.
Het belangrijkste wat we, als gewone mensen, kunnen doen is uit de angst
blijven. Dat is het enige wat we INDIVIDUEEL echt ALLEMAAL
kunnen doen: in ons eentje kunnen we de situatie kunnen we niet
veranderen, maar we kunnen allemaal werken aan de ANGST voor de
situatie.
Hoe doe je dat? Daarover gaan al mijn workshops en activiteiten, het is
een rode draad die door alles heen loopt en die nu mega-belangrijk is.
Ook mijn site staat een video
(https://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Implicaties-BN/) en een aantal
geschreven stukken hoe dat te doen
(https://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/HEEL-door-LEEF/).
• Financieel
Informeer je op andere financiële mogelijkheden, zowel om je spaargeld
veilig te stellen (denk niet dat het op de bank veilig is en wees niet zo
naïef om te geloven in een overheidsgarantie) als een andere manier om
inkomsten te genereren.
Ook daar ben ik al jaren mee bezig en daar ben ik enorm blij. Het is
weliswaar al begonnen, maar we staan nog maar aan het begin, dus
informeer je en neem maatregelen om niet al je geld kwijt te zijn als de
bank, waar je je rekening hebt, omvalt.
Hier nogmaals de 2 links naar het webinar van Christof Melchizedek in
mei vorig jaar (Engelstalig) en de presentatie van Sven Lefeber van een
paar weken geleden (Nederlands), waarin hij uitlegt hoe het sluiten van
miljoenen bedrijven over de hele wereld ons leven gaat beïnvloeden en on
systeem naar een financiële crisis zal slepen:
Christof deel 1: https://consciousfamily.kartra.com/page/RPM67
Christof deel 2: https://consciousfamily.kartra.com/page/H8c69
Sven Lefeber: https://www.youtube.com/watch?v=ITuO2I388-Q

Bronnen
Op mijn site staan een aantal pagina’s met links met veel informatie uit
verschillende bronnen:
1. https://www.levensbewustzijn.nl/Zelfhulp/Corona-Virus/
2. https://www.levensbewustzijn.nl/Financieel-Vrij/
3. https://www.levensbewustzijn.nl/Financieel-Vrij/Ascentie/
De meest schokkende informatie staat op de 3e pagina. Pas als er problemen
zijn, gaan mensen zoeken en dat stimuleert de mogelijkheid tot transformatie.
Ascentie betekent “opstijging” of “transformatie”. De problemen zullen net zo
groot worden als wij mensen nodig hebben om te transformeren, om “op te
stijgen” naar de 5e dimensie.
Laten we er samen voor zorgen dat het niet te heftig wordt, wordt wakker, maak
de mensen om je heen wakker als het enigszins kan, blijf uit de angst en kijk wat
je op individueel gebied kunt bijdragen aan de ascentie van de hele planeet.
Op mijn facebookgroep
(https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/) en in mijn Mewegroep (https://mewe.com/join/leveninvertrouwen-spiologie) zet ik veel info en
ook anderen zetten er waardevolle links, video’s en informatie in.
De wereld zal nooit meer worden zoals het was.
De veranderingen zijn noodzakelijk en dit is onze kans, laten we er iets moois
van maken!

Warme groet
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