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Al heel vaak heb ik me afgevraagd waarom er geheime diensten zijn. Wiens geheimen 
bewaren ze? Welke geheimen? Niet die van mij en ook niet die van jou... 
Maar van wie dan wel en waarom? Alles wat geheim is, verdraagt het daglicht niet, het moet 
verborgen worden. De geheime diensten werken voor de overheid... Welke geheimen hebben 
de overheden? Of de leiders van die overheden??  
 
Ik heb 15 jaar in het buitenland gewoond en dan heb je te maken met ambassades, consulaten 
en diplomaten. Diplomaten zijn diplomatiek immuun, ze zijn diplomatiek onschendbaar, in 
feite staan ze boven de wet. Ze kunnen doen wat ze willen en worden niet gestraft. Ik hoorde 
een keer een verhaal van een diplomaat die zijn zoon seksueel misbruikte. Toen zijn vrouw 
via het gerecht een contactverbod wilde opleggen, was er geen advocaat die eraan wilde 
beginnen, want de man wat diplomatiek onschendbaar. Waarom hebben diplomaten dat 
nodig? Waarom kunnen zij doen wat ze willen en staan zij boven de wet? Waarom kunnen zij 
hun kind, of in het algemeen kinderen, misbruiken zonder gestraft tof gestopt te worden??  
 
Hieronder de links naar een paar zeer schokkende interviews met Anneke Lucas, een 
overlevende van het netwerk van satanisch kindermisbruik. Door het luisteren hiernaar kreeg 
ik ineens het antwoord op mijn bovenstaande vragen: dát zijn de geheimen die koste wat kost 
bewaard moeten blijven en omdat het de top van de samenleving is, die het doen, hebben zij 
diplomatieke onschendbaarheid nodig en staan ze boven de wet.  

• Interview met Jorn Luka, in het Nederlands. 
• Interview met Ella Ster. Hierin geeft ze vanaf 20 minuten aan waar ons geld heen 

gaan en waarom: “To keep the big lie going”. Engelstalig 
• Interview met Brecht Arneart. Engelstalig, Nederlands ondertiteld.  

Deze interviews zullen tot in het diepst van je wezen schokken. 
Voelen wat dit soort dingen en de hele wereldsituatie met je doet, is van groot belang om bij 
jezelf te blijven, om de schok te helen, om in liefde te blijven, om in verbinding te blijven met 
je Goddelijke kern. 
Dat is ook wat Anneke heeft gedaan: ze heeft zichzelf geheeld. Ik sta versteld van de rust 
waarmee ze hierover kan praten, ik sta versteld van het begrip dat ze opbrengt voor haar 
daders. Zij is geheeld door alles wat er met haar is gebeurd, te doorleven, te doorvoelen. Ze is 
er niet van weggelopen. Ze heeft begrepen waardoor die mensen haar dat hebben aangedaan, 
ze begrijpt wat hun dreef en wat het hun opleverde: een kortstondige bevrijding van hun eigen 
trauma's. En ze heeft beseft dat zij niet de moed hadden om te helen... 
 
Om deze verhalen aan te horen, dien je ook zelf te doorvoelen wat het met je doet, anders lukt 
het je niet om ernaar te luisteren. Toch moeten ze bekend worden en daarom staan ze ook in 
deze nieuwsbrief. Want het zijn onze regeringsleiders, het is ons koningshuis, het zijn de 
mensen die wij vertrouwen en die dat absoluut niet waardig zijn. Het zijn de mensen die ons 
kapot willen maken om hun geheimen maar te kunnen bewaren en weg te komen met hun 



misdaden.  
 
Dit soort verhalen zullen steeds vaker naar buiten komen. Bereid je erop voor, weet dat dit 
werkelijkheid is en dat dit de mensen zijn die ons regeren, waar we op stemmen. HEEL door 
te DOORLEVEN wat die verhalen met je doen en laten we samen een wereld creeren waarin 
we dit niet meer laten gebeuren! 

 
 
 
Tweedaagse workshop HEEL door LEEF  
 
Wat je daar leert en oefent is Helen door te Doorleven: 

• Wat te voelen? 
• Hoe moet je voelen? 
• Hoe fysieke klachten te doorvoelen en te doorleven 
• Hoe een situatie te doorvoelen en te doorleven 
• Waarom dat zo belangrijk is, zeker nu, nu er steeds meer schokkende dingen naar 

buiten komen en we in steeds lastigere situaties gaan komen 
• Hoe we door dingen te doorvoelen in contact kunnen blijven met onze Goddelijke 

kern 
• En wederom: waarom dat zo belangrijk is nu 

 
Wil je meedoen, meld je dan aan via de agenda van de live activiteiten op de website. 
 

 
Online workshops  
 
Er zijn 3 contactmomenten per week voor de online workshops: maandagmorgen 11 uur, 
donderdagmorgen 11 uur en zaterdagmorgen 11:00 uur. 
Hieronder de workshops die in september zijn begonnen: 

• Maandag, om de 2 weken: "BN in de praktijk": oefenen met casussen. 
Dit is een vervolg op de praktijkdelen 14 t/m 16 van de basisworkshop VJL. 

• Donderdag: Bio-Logica van Gedrag en Karakter (BLGK). 
• Zaterdag: Vertrouw je Lichaam (VJL).  

Zie voor de exacte data en delen van al deze workshops het programma van de Q&A 
webinars in blauwe letter voor de duidelijkheid.  
 
Het blijft altijd mogelijk om mee te gaan doen met de online workshops, je kunt instromen 
wanneer je wilt. Je kunt ze in principe zelfstandig doorwerken, dus je kunt de voorafgaande 
delen zelf bekijken en inhaken met het deel dat aan de beurt is. Bij een volgende serie kan je 
dan de delen die je gemist hebt, alsnog inhalen.  
Het blijkt, dat delen inhalen bij een latere serie ook erg nuttig is: er is al veel ingedaald en 
door er opnieuw mee bezig te zijn, vallen er weer veel kwartjes.  
 



Dus het is niet nodig om te wachten op het begin van een volgende serie Q&A's, spreekt het 
je aan, doe dan mee! 
 
 
 
Mewe 
 
Je kunt me ook volgen op mijn mewe-pagina.  
 
 
 
Warme groet 
Mies 
  
Leven in Vertrouwen 
www.levensbewustzijn.nl 
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl 

 


