Zuiveringsverhaal ‘Bewust geremd worden in je spirituele groei’

Ik (Marlieke) heb laatst twee zuiveringen uitgevoerd en 1 daarvan was wel zo opmerkelijk dat
ik daarover graag iets deel met jullie.
Het gaat om een gezin uit Noord-Holland met allerlei uiteenlopende klachten en ze voelen
veel onzichtbare activiteiten in huis, op een niet prettige manier. De ene zoon is iedere dag
moe en de andere zoon is erg bang in huis en durft nergens alleen te zijn.
De vader van het gezin is bekend met eczeem en heeft ineens sinds korte tijd een enorme
uitbraak over zijn gehele lichaam.
Hun hond kan soms ineens opspringen en weggaan van een bepaalde plek of hier juist naar
staren of heel alert langs je heen kijken. De hond neemt duidelijk iets waar, wat de rest van
het gezin niet kan zien.
De moeder is ook vaak moe en is twee keer in de woning op een rare onverklaarbare manier
van de trap gevallen, alsof ze geduwd werd..

Tijdens de zuivering zag ik dat er op verschillende spirituele boeken -van dezelfde schrijfsterzwarte magie was ingezet, wat ik daar over kan zeggen is dat ze toch een redelijk bekende
schrijfster/ coach is!
De reden hieronder was om vooral de spirituele groei van de moeder te stagneren en haar
spiritueel afhankelijk te maken van de schrijfster zelf… Zodat haar paranormale gaven
gedempt blijven en waardoor ze dan dus steeds meer boeken zou gaan kopen of cursussen
volgen.
De zwarte magie was zo ingezet dat wanneer ze een van de boeken opende, dit zich zou
openvouwen om hun adres. Zo werd het dus niet alleen een probleem voor de moeder, maar
voor het gehele gezin!

En dat bleek wel.. want ze hadden van tevoren ook voor hun vijven de chakra’s & aura
activatie aangevraagd en toen ik deze aan het uitvoeren was zag ik bij ieder gezinslid, ook de
hond, dat alle chakra’s waren geblokkeerd!!
Dat is behoorlijk heftig als je beseft dat chakra’s energie wielen in je lichaam zijn, die o.a.
zorgen voor de energie doorstroming.
Gelukkig heb ik de zwarte magie grondig kunnen verwijderen & alle chakra’s en aura lagen
kunnen herstellen, want man man wat een heftige belasting.

Ja lieve mensen, dit is helaas de keerzijde van de spirituele branche. Niet iedereen met
naamsbekendheid is per definitie positief en liefdevol.
Ook dit gebeurt hier in Nederland. Zwarte magie is niet iets meer van alleen bepaalde
buitenlandse culturen, het gebeurt vaak genoeg in ons eigen kleine landje.
Daarom zet ik mij ook dagelijks in voor mensen om dit soort shit te verwijderen en hun ervan
te verlossen!!
Ook geef ik dan altijd tools mee zodat zij voortaan zelf hun spirituele artikelen kunnen
zuiveren en dus niet onbewust weer iets binnen halen.
Ik ben heel benieuwd wat we over een week horen tijdens de telefonische evaluatie met dit
gezin. Hoe het verder gaat met dit gezin wordt vervolgd in een zuiveringsverhaal!

UPDATE:
Jaaaa!! Die week is dus inmiddels voorbij en ik neem je heeeel graag mee in de update
rondom de evaluatie. Ineke belde K. vanochtend om even het geheel te evalueren en wat ik
daarover kan delen met jullie is het volgende;
Het gezin gaf als eerste aan erg blij te zijn met de zuivering en K. (de moeder van het gezin)
gaf ook aan dat ze het bizar vindt dat iemand tot zoiets in staat is.. Om dus echt bewust
zwarte magie in te zetten tegen iemand.
-En ja, dat vinden wij ook bizar.. Maar helaas gebeurt het echt vaker dan je denkt.Verder gaf K. in het begin van het gesprek aan dat ze meende niet zoveel verschil te merken.
Naar mate Ineke verder doorvroeg kwam K. erachter dat er toch behoorlijk wat veranderd is!
Zo krijgt K. te horen van mensen om haar heen dat ze vinden dat K. een andere, positievere
uitstraling heeft. Ze merkt zelf dat ze minder moe is en ze kan weer op tijd naar bed
(voorheen lukte dit niet. Ook al was ze erg moe.. Iets hield haar tegen om fijn op tijd naar bed
te gaan).
Ook voelt ze zich er weer klaar voor om les te gaan geven, voorheen voelde ze dat ze hierin
werd tegengehouden.

Haar man merkt dat hij meer energie heeft en dat zijn eigen energie meer stroomt in zijn
lichaam. Zijn eczeem is minder, maar hij slikt ook multivitaminen hiervoor. Dat kan dus goed
een samenwerking van beide zijn.
Bij hun oudste zoon zien ze dat hij minder zwaar op de hand is, hij is wat vrolijker/
opgewekter.
Aan hun jongste zoon merken ze dat hij niet meer zo extreem angstig is om alleen naar de wc
te gaan of alleen naar boven te lopen. Hij liep zowaar uit het niets zelf naar de wc en naar
boven, terwijl dit voorheen echt ondenkbaar was, gaf K. aan.
Nadat K. dit zag heeft ze bespreekbaar gemaakt met de jongste zoon dat ze het huis hadden
laten zuiveren en vroeg ze hem of hij iets had gemerkt hiervan. De zoon gaf aan dat hij minder
bang is. De energie in zijn slaapkamer voelt weer goed en hij durft hier gewoon alleen naartoe
te gaan. Hij slaapt nu weer volledig in zijn eigen kamer, wat eerder niet vanzelfsprekend was.
Dan hadden we natuurlijk ook nog de hond. Hieraan merken ze vooral tijdens het uitlaten dat
ie makkelijker en rustiger langs andere honden loopt zonder direct alert te zijn of uit angst te
reageren.

En, zo zie je maar wat een Alles in 1 zuivering kan doen!
Van tevoren gaven ze bepaalde klachten op en zelfs na de zuivering vielen ook andere dingen
op. Die K. van tevoren niet per se linkte aan de donkere wezens belasting.
Heel mooi! Daarom noemen wij de alles in 1 zuivering ook altijd een bewustwordingsproces.
Het gaat veel verder en dieper dan ‘alles even opschonen’.

Nog even betreft de schrijfster/ coach;
Nu is het natuurlijk zo dat ik deze vrouw niet openbaar aan de schandpaal ga nagelen omdat
ik dit gewoon NIET de manier vindt.
Maar, ik wil natuurlijk wel andere gedupeerde helpen als deze er zijn. Daarom wil ik het
volgende voor je doen; Is dit verhaal herkenbaar voor jou en heb jij boeken van een toch wel
bekende Nederlandse “spirituele” coach en twijfel je daarover?
Stuur me dan gerust een mailtje of berichtje om te vragen of het om diegene gaat wie jij in
gedachte hebt.
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

