Zuiveringsverhaal ‘Onverklaarbare woede aanvallen bij dochter van 11 zijn als sneeuw voor de
zon verdwenen’

Yes, deze big smile van mij die je op de foto ziet krijg ik als ik hele fijne resultaten behaal met
een alles in 1 zuivering.
Zo mocht ik van J., de moeder van een gezin een zuiveringsverhaal schrijven over hun situatie.
Lees je mee?
Het gaat om een gezin van moeder J. en twee dochters. Op de oudste dochter van 11 zoomen
we met name even in omdat bij haar de meeste klachten zichtbaar waren.
J. gaf aan dat wanneer haar dochter terugkwam van haar vader er altijd spanning in huis was
en ze maar zo ineens een woedeaanval kon krijgen. J. kon haar vinger er niet op leggen waar
dit precies vandaan zou komen.
In eerste instantie vroeg ze een blokkade sessie aan om te kijken of ik emotionele blokkades
tegen zou komen. Tijdens deze 1e test sessie kwam er 1 emotionele blokkade uit en die was
ontwikkeld door een vloek op de bloedlijn van vaders kant. Deze vloek is echt al jaren geleden
uitgesproken en heeft niet direct iets te maken met de vader dan dit meisje of met haar zelf.
Een vloek op de bloedlijn wordt altijd automatisch doorgegeven op de lijn zelf en gelukkig kon
ik haar hier tussenuit halen. De familievloek was nu verwijderd bij haar, maar hoe nu verder?
Ik legde aan J. uit dat er altijd sprake van donkere wezens belasting is wanneer er zwarte
magie aanwezig is. Dit komt doordat zwarte magie als een soort bron fungeert waar donkere
wezens extra energie uit kunnen trekken. Op die manier raadde ik J. de alles in 1 zuivering
aan. Zodat we ervoor konden zorgen dat haar dochters en zijzelf volledig zonder negatieve
belasting weer fijn verder konden.

J. voelde zich hier goed bij en ze besloot de alles in 1 zuivering aan te vragen.
Het eerste mooie moment vond al plaats op de dag dat ik s ’ochtends de zuivering op afstand
had uitgevoerd. J. kwam s ’avonds thuis en vond een blaadje in de vorm van een hartje op de
vloer bij binnenkomst. Dit vond ze al heel bijzonder!
Diezelfde avond gingen er wat dingen mis tussen de oudste dochter en een paar vriendinnen
en normaal gesproken uitte zich dit in een enorme woede aanval.
Maar nu reageerde ze anders. Ze begon hard te huilen en kon alles eruit laten komen.. en gaf
aan dat ze getroost wilde worden door haar moeder. J. stond hier van versteld omdat ze dit
echt nooit op deze manier zo doet. Na deze huilbui was het vrij snel weer oké voor de dochter
en herpakte ze zich.
Hier is heel mooi zichtbaar dat wanneer je de donkere wezens belasting weghaalt er gelijk ook
een negatieve demplaag verdwijnt. Een demplaag die ervoor kan zorgen dat emoties die er
juist mogen zijn worden ingehouden en aan de andere kant dat er emoties zijn die er
explosief en op een vervelende manier voor zowel dochter als omgeving uitkomen.
Ook door het opkroppen van emoties en het niet goed uiten hiervan reageerde het lichaam
van de oudste dochter op de zuivering. Zo kwam het letterlijk ook los qua ontlasting en had zij
kort last van diarree. Echt een complete opschoning dus!

Als we even kijken naar de andere gezinsleden dan zien we dat daar ook zeker het een en
ander is gebeurd;
-Voor moeder J. voelt alles lichter aan in huis en wil ze er nu graag blijven wonen terwijl ze
eerder altijd twijfelde hierover. Ook slaapt ze beter en gemakkelijker door en als ze dan nog
wakker wordt ziet ze steeds dubbele getallen sinds de zuivering.
-De jongste dochter heeft niets gemerkt en J. merkte ook niets aan haar. Zij deed lekker haar
ding en doet dat nog steeds. Zo zie je maar hoe dit ook per kind kan verschillen qua belasting
en gevoeligheid.
-Verder kon J. de donkere wezens die verwijderd waren ook heel goed plaatsen.

Wauw, zo ontzettend mooi wat er bij dit gezin gebeurd is! Wat er allemaal los mocht komen
en wat er letterlijk uit mocht. Zij kunnen weer fijn verder.
Bedankt voor het lezen van dit zuiveringsverhaal!
Wil je weten of ik ook iets voor jou/ jullie kan betekenen?
Kijk dan zeker eens op www.marliekejansen.nl
Hartelijke groet,
Marlieke Jansen

