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Activiteiten binnenkort 
 
We kunnen weer bij elkaar komen en de eerste uitgestelde workshop van april 
gaat nu door in juni 

• Basisworkshop “Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam” in Heeze 
op 17, 18, 23 en 24 juni 

• De 4-daagse over de psyche, de workshop “Bio-Logica van Gedrag en 
Karakter” in Heeze gaat gewoon door op geplande data: 8, 9, 15 en 16 
juli. 

De andere activiteiten die uitgesteld moesten worden zullen zo spoedig mogelijk 
opnieuw ingepland worden.  
 

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 en Mewe 
Je kunt me ook volgen via mijn Facebookgroep: 
https://www.facebook.com/groups/1474952885848437/ .  
Deze groep wordt overgezet naar Mewe.com: 
https://mewe.com/join/leveninvertrouwen-spiologie  
Voorlopig blijven beide groepen naast elkaar bestaan. 
 
 
 
 



Workshop Video’s 
De eerste 6 video’s zijn nu ingesproken en we hebben al een stuk of 8 
bijeenkomsten (Q&A) via ZOOM gedaan. Daarin komt veel aan de orde, ik heb 
het idee dat er meer tijd is voor diepgang en vragen dan bij de fysieke workshop, 
waar we veel beperkter zijn in tijd. Natuurlijk mist het persoonlijke contact, wat 
erg waardevol is, maar al met al is het een heel goed alternatief.  
 
Aanbiedingen 

• T/m	september	2020:	Iedereen	die	ooit	bij	mij	de	workshop	heeft	
gedaan	kan	voor	de	helft	van	het	geld	de	eerste	12	video’s	bestellen	
en	meedoen	met	de	Q&A.	Je	betaalt	de	eerste	6	delen	en	de	andere	6	
ontvang	je	gratis.	
Dit	is	een	mooie	manier	om	ermee	bezig	te	blijven	en	de	kennis	vers	
en	up-to-date	te	houden.		

• Iedereen	die	binnen	een	jaar	na	het	volgen	van	de	fysieke	workshop	
de	digitale	workshop	bestelt,	krijgt	deze	voor	50%.	Zelfde	regeling	als	
boven.	

• Iedereen	die	de	digitale	workshop	heeft	meegedaan	en	binnen	een	
jaar	besluit	de	fysieke	workshop	te	volgen,	krijgt	een	korting	van	€	
150,-.		

 
De digitale workshop kan je altijd terugkijken en je kunt mee blijven doen aan 
de Q&A. Elk aangeschaft deel geeft gratis toegang tot een Q&A via ZOOM 
maar ook later kan je tegen betaling van € 10,- deel blijven nemen.  
 
Voor meer informatie en de inhoud van de verschillende delen, zie 
https://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Workshop-Video-s/.  
 
 
 



Gebroken kies geneest (eigen ervaring) 
 
Ik ben al sinds 2008 niet meer naar de tandarts geweest en heb vele 
bijtconflicten doorlopen in zowel tanden als kiezen. Poesten doe ik al jaren niet 
meer.  
Dr. Hamer: “Wolven poesten ook geen tanden”.  
 
Kiespijn ken ik als geen ander en ik heb veelvuldig het LEEF-protocol daarop 
kunnen toepassen en heb ervaren wat het effect is. Soms had ik een weekje last, 
soms een half uur. Ik kon het ook merken als de totale overgave niet lukte, dan 
bleef het zeuren. Vele vullingen ben ik kwijt, de stukken kies die overbleven en 
geen steun meer hadden, braken vaak af en er zijn ook hele kiezen verdwenen. 
Nog steeds kan ik goed eten, als moet ik met nootjes en zo wel een beetje 
oppassen waar ik ze kauw.  
 
Het beviel me prima, maar toch speelde er in mijn hoofd de wens om in contact 
te komen met een tandarts waarmee ik kon praten, om eventueel in de toekomst 
toch een kies of tand te kunnen repareren, als de functionaliteit echt te wensen 
over ging laten.  
 
De “Wet van aantrekking” deed zijn werk en ik kreeg een tip over een tandarts 
die ozon-therapie doet en die echt heel anders denkt. Dus een afspraak gemaakt.  
Hij boort niet (fantastisch), weet uit oude verhalen dat gaatjes kunnen helen en 
tanden kunnen terug groeien en was geboeid door mijn vertrouwen in mijn 
lichaam en het genezende vermogen van mijn tanden.  
Ik kan met hem praten, hij doet wat ik wil, helemaal geweldig. Hij heeft een 
paar tanden verstevigd en dat gaat heel goed. 
 
Op 13 december ben ik voor het laatst geweest en zat er een kies achterin in 
mijn mond helemaal los. Hij concludeerde dat die gebroken was, finaal 
doormidden. Een gedeelte zat erg los, maar het andere gedeelte ook min of meer 
en als ik eraan kwam of er per ongeluk op kauwde, deed het flink pijn. Dat 
verklaarde wat ik voelde: een grote gleuf tussen twee bewegende helften van de 
kies 
 
Dan zie je dat alternatieve behandelaars toch nog vaak in het oude paradigma 
zitten. Hij vond dat de tand “gespalkt” moest worden en adviseerde me om naar 
tandheelkunde in Utrecht te gaan om daar iets daarvoor te laten maken. Dat 
wrong bij me, maar ik kon er de vingen niet op leggen. 
 
Een maal op weg naar huis kon ik weer vrij denken en realiseerde ik me:  
Elk gebroken bot heelt, het komt misschien niet meer terug in de oude vorm als 
het niet goed is gezet, maar het heelt. Deze kies gaat dus ook helen! 



Grote opluchting, ik hoefde niet naar tandheelkunde, ik moest gewoon niet aan 
die kant kauwen en mijn kies laten helen. 
Dat gedaan. Als ik er niet aan kwam, deed het geen pijn, zodra ik hem per 
ongeluk raakte, ging ik door de grond. Maar ik wist wat er aan de hand was, dus 
niet dom doen en met rust laten.  
 
Na een paar weken was de snerpende pijn weg en kon ik zachte dingen er 
voorzichtig mee kauwen. In de gleuf bleven altijd etensresten zitten en dat was 
een onaangenaam gevoel. Die haalde ik er dan snel uit, wat eenvoudig was door 
de grote holte.  
 
Langzamerhand werd de pijn steeds minder, ik kon beter en beter kauwen en 
ook steeds stevigere dingen. De etensresten die erin achter bleven, hinderden 
minder en minder. Ik voel het nu nog wel, maar ik kan er gewoon mee 
functioneren. 
Ook merkte ik dat de twee helften steeds vaster gingen zitten. Ik kan ze nu niet 
meer bewegen en ze doen helemaal geen pijn meer.  
 
Ik had erop gerekend dat de gleuf tussen de twee helften zou blijven bestaan. De 
laatste week merk ik echter dat de gleuf kleiner wordt; aan de achterkant is hij 
helemaal dicht en het voelt niet meer aan als een gleuf, maar als een ovaal 
gaatje! 
Dat was een verrassing: dat het zou genezen en dat ik op een gegeven moment 
geen pijn meer zou hebben, wist ik, maar dat het naar elkaar toe zou trekken, dat 
had ik niet verwacht! 
 
Ik had al besloten dat ik de tandarts t.z.t. zou vragen om die gleuf op te vullen 
ter versteviging, zodat de wanden die er nog staan, niet afbreken. Ik ga zeker een 
afspraak met hem maken en ben nu heel benieuw hoe het verder zal evolueren.  
 
 
 
 
Financiële vrijheid 
 
Zoals vele van jullie weten ben ik hier al een aantal jaren meer bezig. De 
coronacrisis heeft de noodzaak om jezelf hierin te verdiepen m.i. alleen maar 
vergroot. De kosten van de maatregelen zijn astronomisch en uiteraard gat de 
belastingbetaler dat alles betalen.  
De economie zal volledig in gaan storten, vele mensen hebben hun baan al 
verloren en er zullen velen volgen. Zeker de kleinere zaken zullen veel moeite 
hebben om het hoofd boven water te houden en de “hulp” maatregelen van de 
overheid zullen niet toereikend zijn. 



Het is dus hoog tijd om naar andere opties te kijken. 
 
Ook komt er een totaal andere wereld aan, een die wijzelf kunnen creëren en 
verder uitbouwen, samen met mensen die heir al veel langer mee bezig zijn en 
de mogelijkheden eerder gezien hebben.  
Spreiding is daarbij erg belangrijk, we kunnen niet in de toekomst kijken en 
ondanks dat de grote lijnen we zichtbaar zijn, weten we niet in detail welke 
initiatieven op de lange termijn zullen overleven en welke zullen verdwijnen.  
 
Ik ben op verschillende manieren bezig mijn kapitaal veilig te stellen en om op 
verschillende manieren een alternatief inkomen te genereren. Welke zal 
zegevieren en welke mis zal gaan, weet ik niet, daarom dus meerdere opties, 
zowel voor het veiligstellen van je spaarcenten als voor een alternatief inkomen.  
 
Ik wil elke dinsdagmiddag om 16:30 uur een ZOOM doen om mensen hierover 
het een en ander te vertellen. 
Heb je hier belangstelling voor, stuur me even een mailtje, dan geef ik je de link 
door. 
 
 
 
Blue Earth producten 
Ervaring heeft uitgewezen dat de Blue Earth producten helpen tegen de effecten 
van 5G, ook zelf hebben we daar al een positieve ervaring mee. Hier een mooie 
beschrijving van de producten: https://www.blueearth.nu/producten/, die je ook 
via mij kunt bestellen.  
Ik heb een webshop, maar moet me er nog in verdiepen. Voor nu kan het nog op 
de oude manier via mijn site.  
Voor meer info en de prijzen zie de hoofdpagina van Blue Earth: 
https://www.levensbewustzijn.nl/Blue-Earth/. Velen gaan direct naar een van de 
pagina’s in het keuzemenu en missen dan de prijzen en korte beschrijving.  
 
 
 
 
 
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 17, donderdag 18, dinsdag 23 en woensdag 24 juni 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) 

• 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 
Is uitgesteld, nieuwe data worden nader bekend gemaakt 
Het Aquariustijdperk. Inspiratiedag/Het grote Plaatje, Assen 
Is uitgesteld, nieuwe data worden nader bekend gemaakt 
	

 
 
HEEL door LEEF-dagen  

Workshop HEEL door LEEF te Oegstgeest 
Is uitgesteld, nieuwe data worden nader bekend gemaakt 
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  


