
Zo Leven, zo Lichaam 
 
Zo boven, zo beneden; zo groot, zo klein; zo binnen, zo buiten… 
We kennen dat allemaal wel. Maar wist je dat het ook voor het lichaam en het leven geldt? 
Zo Lichaam, zo Leven... 
 
De spirituele implicaties van de Biologische Natuurwetten (BN) zijn enorm en daar financiën 
en gezondheid de 2 hoofdpijlers zijn van de macht en controle, is deze kennis van 
levensbelang. Verdiep je in de BN en neem eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid. 
Besef de risico’s van bevolkingsonderzoeken, van controles, van keuringen. Leer hoe je zelf 
met ziekten om kunt gaan, hoe ze zijn ontstaan, wat je eigen aandeel daarin is en hoe je dat 
kunt verminderen. 
 
Mocht je nog de illusie hebben dat het allemaal wel losloopt en dat de overheden hun best 
doen om ons te beschermen tegen dodelijke pandemieën, lees dan op pg. 10 van dit stuk het 
gedetailleerde scenario van de uitrol van het apenpokkenvirus. Het is een stuk uit november 
2021 en de eerste stap, "move 1", is net geweest…  
Lees wat ons verder nog te wachten staat.  
 
Virussen bestaan niet, het Apenpokkenvirus is een verzinsel en de angst van de mensen zorgt 
ervoor dat men ziek wordt en dat wordt weer gebruikt ter bevestiging van het virus en om 
nieuwe angst te zaaien. Zo werken we zelf mee aan de vicieuze cirkel die ons kapot maakt. 
 
Stap eruit! 
Leer de BN kennen, leer wat het Apenkokkenvirus werkelijk is. Leer hoe je met angst om 
kunt gaan, leer hoe je met dit soort nieuws om kunt gaan en laten we ophouden om mee te 
gaan in de angst en de creatie van ziekten! 
 
Verdiep je in de BN, ervan gehoord hebben en het erg interessant vinden, is niet genoeg. 
Voordat je werkelijk eigen verantwoordelijkheid kunt nemen aangaande je gezondheid en zelf 
kunt bepalen hoe je jezelf gaat helen, wat je daarvoor nodig hebt en hoe je dat aan gaat 
pakken, dien je een gedegen kennis te hebben die onderbouwt waarom je doet wat je doet. 
Leer over de implicaties van de BN, leer hoe je met angst om kunt gaan, leer hoe je anders 
naar ziekten kunt kijken, leer de BN te LEVEN! 
  
 
 
 
 
Website 
 
Nieuwe reacties en ervaringsverhalen: 

• 25 jaar hooikoorts en door een verandering in de mindset geen hooikoorts meer  
• Reacties n.a.v. de basisworkshop 

Andere actuele en interessante reacties en ervaringsverhalen: 

• Interviews 



• Lage rugpijn 

Zie ook de verdere ervaringsverhalen, kleine en grote. Het LEVEN is een grote 
aaneenschakeling van biologische programma’s. Meestal kleintjes, soms een heftige. 
 
 
  
 
 
Mewe 
 
Je kunt me ook volgen op mijn mewe-pagina. 
 
 
 
Warme groet 
Mies 
  
Leven in Vertrouwen 
www.levensbewustzijn.nl 
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl 
 


