Zuiveringsverhaal ‘Er staan schimmen in de gang en naast ons bed’
Op 9 april 2019 werd ik gebeld door een vrouw uit Alkmaar. Zij en haar gezin hadden last van
verschillende dingen en ze vroegen zich af of ik hierin kon helpen.
Ze begon met het uitleggen van wat deze klachten dan waren en zo vertelde ze me dat ze
veel schimmen in huis zag, er werd aan hun haren getrokken, de katten werden lastiggevallen
door iets onzichtbaar en ze zagen hand afdrukken in hun kussens staan. Maar dat was niet het
enige..
Ze ging verder met dat er “kleine kinderen” aan het speelgoed van haar dochter zaten en dat
hun gang vol met “mensen” stond. Ook zag ze aan hun bed deze “mensen” staan en stond er
met regelmaat iemand in het zwart met een zeis in de hoek van de slaapkamer. Op bepaalde
plekken was het soms heel koud in huis, uit het niets en ook voelde de energie dan zwaar.
En op de vraag of ik dit gezin kon helpen hiermee, gaf ik een heldere JA!
Al met al natuurlijk om de kriebels van te krijgen! Maar mijn handen gaan juist jeuken in dit
soort situaties en zo kon ik bijna niet wachten om te starten met de zuivering voor dit gezin!
Tijdens de zuivering, welke ik op afstand uitvoer & zeer krachtig en effectief werkt, kwam ik
als eerste zwarte magie tegen. Deze had ik verwijderd waarna ik verder door kon gaan in het
huis om de donkere entiteiten te analyseren/ detecteren en verwijderen.
Het was zeker een drukke bedoeling, zoals het gezin al duidelijk voelde. Maar, niet druk door
mensen.. Nee van donkere entiteiten.
Ik zie dat altijd, wanneer er zwarte magie is ingezet tegen een woning dat er meer donkere
entiteiten aanwezig zijn dan wanneer er geen zwarte magie is ingezet.
Nadat ik alles grondig had verwijderd & een krachtige bescherming had geactiveerd stuurde ik
mijn bevindingen en uitgebreide informatie naar dit gezin per email. Zo kunnen mensen naar
zichzelf reflecteren of ze de belasting herkennen die veroorzaakt werd door de donkere
entiteiten die er waren.

Een week later belde ik de vrouw op om samen te evalueren.
Ze klonk opgewekt en gaf aan dat het veel rustiger is sinds de zuivering. De katten zijn rustiger
en liever en een kat die wel eens beet, bijt niet meer. Hun dochter heeft geen onverklaarbare
driftbuien meer, het huis voelt lichter en het is echt een rustig thuiskomen nu, gaf ze aan.
“De mensen” en schimmen zijn weg, de man met de zeis is ook weg, ze worden niet meer aan
hun haren getrokken en konden de belasting heel goed herkennen.
Ze gaf tot slot aan dat ze me echt heel dankbaar is en dat dit een enorme verademing is voor
het gezin.
En, dat lieve mensen geeft zo’n enorme voldoening!! Mensen kunnen helpen van deze
belasting af te komen. Zodat zij niet meer gemanipuleerd worden door donkere entiteiten.
Iets wat mensen vaak niet bewust kunnen waarnemen, maar het er dan wel degelijk is.
Dit gezin kon het wel degelijk waarnemen, maar dat geldt echt niet voor iedereen. Dat heeft
er helemaal mee te maken; in hoeverre je bewust bent van wat er in jou en om jou heen
gebeurt, in hoeverre je paranormale gaven ontwikkeld zijn waardoor je het paranormale kunt
waarnemen.
Maar, begrijp alsjeblieft goed; Donkere entiteiten kunnen je manipuleren op veel verschillend
gebieden. Zowel op fysiek, mentaal/ emotioneel als energetisch niveau.

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

