Zuiveringsverhaal ‘Een leerling overstijgt de mentor!’
Je erg down voelen, slecht slapen, allerlei vage pijntjes in je lichaam voelen, een benauwd
gevoel op je keel hebben, voetstappen in je slaapkamer horen, storingen in je pc en telefoon,
geen interesse tonen in je gezinsleden, chagrijnig zijn, stemmen horen die er niet kunnen zijn
& het gevoel hebben dat je geremd wordt in je verdere ontwikkeling/ flow.
Dit gezin uit Brabant heeft al van alles geprobeerd. Zelf zuiveren met salie, verschillende
zuiveringen gehad van echt grote namen in Nederland en zelfs verschenen in de media omdat
zij zo’n spookhuis zouden hebben. Maar, niets leek te helpen… Dit gezin leefde jaren in de
ban van donkere entiteit belasting. Maar, was dat het enige of was er meer aan de hand?
Tijdens de zuivering kwam ik er al gauw achter dat er inderdaad meer aan de hand was dan
alleen donkere entiteit belasting. Er was namelijk zwarte magie ingezet tegen dit gezin.
En het verhaal daarachter gaf mij de kriebels omdat ik ongeveer hetzelfde heb meegemaakt
in het verleden met iemand die ik destijds ook zag als mentor en dus enorm goed begreep
hoe pijnlijk deze situatie op alle fronten was.
De moeder van dit gezin is zelf ook een lichtwerker en een aantal jaar geleden was zij in de
leer bij een vrouw, wie zij als mentor zag.
Het typische verhaal gebeurde… de moeder was leerling en oversteeg de mentor en dit kon
de mentor niet verdragen. Er was sprake van jaloezie richting de moeder en zij werd zelfs
openbaar door de modder getrokken en als ‘copycat’ weggezet met alle gevolgen van dien.
Deze “mentor”, waar ik natuurlijk absoluut geen naam van noem, is iemand die voor zalen
staat van 400 man en doet zich voor alsof ze een en al licht is en uitdraagt.
Niets is minder waar dan dat… Ja, echt waar.. Want wat bleek nu? Deze mentor had namelijk
opzettelijk zwarte magie tegen dit gezin ingezet en het adres van dit gezin gelinkt aan de
1e dimensie, waar de donkere entiteiten gecreëerd worden.
Dat maakte dit adres een groot portaal voor de donkere entiteiten om naar aarde te kunnen.

Even voor alle helderheid; Voordat ik ging zuiveren wist ik dit verhaal over de mentor niet.
Tijdens het verwijderen van de zwarte magie zag ik duidelijk wie hierachter zat. Toen ik dit
later besprak met de moeder wist zij direct over wie ik het had.
Wanneer je zwarte magie als deze niet grondig doorziet en verwijderd, helpt geen enkele
zuivering. Want, dit gezin en hun adres waren als magneten ingezet. Ze trokken letterlijk het
donker aan… En dat terwijl dit gezin juist in licht wilde leven. De moeder van het gezin een
praktijk heeft en juist zich inzet voor licht en liefde en dit wil doorgeven aan haar cliënten.
Toen ik de moeder sprak om te evalueren gaf zij positieve feedback. Voor het eerst kon ze
duidelijk merken dat deze zuivering zeker heeft geholpen. Wat een verschil!
Na de telefonische evaluatie stuurde ze me deze woorden:
‘Lieve Marlieke,
Ik wil je namens mijn hele gezin enorm bedanken voor je prachtige lichtwerk.
Voor de zuivering en bescherming voor ons zelf en ons huis. Al direct vanaf de dag van de
zuivering voelden we het, het voelde LICHTER!
En vele klachten waren direct weg, en ook op mentaal vlak. Ons huis is eerder gezuiverd,
jaren geleden door verschillende mensen. Daarom zijn we dankbaar dat we de weg naar jou
gevonden hebben.
Dit is ons heel veel waard, DANK je!!’
En, lieve mensen; Hier doe ik het voor! Hier maakt mijn hart sprongen van. Dit maakt mij
intens blij. Dat ik mensen die bewust voor het licht willen kiezen, ook energetisch in licht kan
laten leven. Dat ik een andere lichtwerker heb mogen helpen, zodat zij anderen weer verder
kan helpen in haar eigen praktijk. Yes, ik ben zeker dankbaar.
Wees je er verder a.u.b. van bewust dat spiritualiteit ook echt een keerzijde heeft. Niet
iedereen is wie hij/zij zegt dat ie is in deze branche… Heel vervelend, maar wel de waarheid.
Volg altijd je gevoel daarin! Vertrouw je iets niet? Of zegt je onderbuikgevoel je; Nee, niet
doen, luister daar dan zeker naar. Onderzoek, vraag informatie op bij diegene, blijf dicht bij
jezelf.
Is er een mentor/ coach die jou klein wil houden? Die zich denigrerend opstelt tegenover jou?
Laat dan zeker je alarmbellen rinkelen. Dat is vaak al een teken dat er iets niet helemaal pluis
is.
En kijk maar naar wat dit gezin overkomen is, jaloezie kan een enorm nare motivatie zijn voor
sommige & een bron zijn van ellende.

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

