Zuiveringsverhaal ‘Geen bange kinderen meer & een baby die weer fijn doorslaapt’
Het gaat om een jong gezin met 3 kinderen uit België. Ze hebben uiteenlopende vage
klachten die ze niet direct kunnen thuisbrengen en het leek de moeder van het gezin tijd voor
een opschoning!
Ik sprak met de moeder van het gezin en zij gaf aan dat;
*De gezinsleden heel snel moe werden in huis.
*Ze op de een of andere vreemde manier maar niet aan het opruimen toe kwam (alsof ze
hierin tegengehouden werd).
*De kinderen erg bang zijn boven.
*Een dochter bang is voor de slangen die ze onder haar bed zag.
*Een van de 3 kids, de baby sliep slecht.
*De vader was vaak erg duizelig in huis.
*De hond die zich nerveus gedraagt.
*Het huis voelde zo naar dat ze eraan dachten om te verhuizen.
*Voorwerpen die vanzelf omvallen, spullen die letterlijk verdwijnen en niet meer terug te
vinden zijn, de vaatwasser die maanden lang stuk was en opeens begon te werken..
Al met al een heleboel klachten die absoluut niet prettig zijn! En, vooral als je er al van alles
aan gedaan hebt om het te verbeteren & niets werkt is dat natuurlijk erg frustrerend…
Het kan dan zo je dagelijks leven gaan beïnvloeden! En, niet alleen die van jouzelf maar ook
van je kids en dieren natuurlijk. Dan zie je vaak dat het een ook weer in het ander doorwerkt
en zo blijven de klachten zich opstapelen.
Donkere wezens zijn gewoon echt goed in het manipuleren van klachten en het versterken
daarvan. Ze halen op die manier hun energie daaruit.
En, zij doen dat op een slinkse manier waardoor veel mensen niet direct door hebben dat het
donkere wezens zijn die hen manipuleren/ belasten.

Zo kunnen ze natuurlijk hun gang gaan. Gelukkig breekt het taboe rondom dit onderwerp
steeds verder af en willen mensen zich steeds meer laten informeren over dit onderwerp.
Want echt, kennis = kracht!

Goed, even terug naar het verhaal!
Ik keek er zeker naar uit om de zuivering uit te voeren voor dit gezin want ik was zo
ontzettend benieuwd wat ik tegen zou komen en in hoeverre de gezinsleden iets bewust
zouden ervaren/ voelen.
Tijdens het zuiveren heb ik inderdaad slangen (een type van donkere wezens) verwijderd
onder het bed van een van de dochters, donkere portalen gesloten/ verwijderd & zo had ik bij
de baby ook een slang verwijderd die zijn buikgebied belaste.
Daarnaast verschillende andere donkere wezens verwijderd van het adres/ bij de gezinsleden
en dieren die duidelijk de klachten veroorzaakte!
Het gezin was er enorm blij mee en gaven aan dat zij nu duidelijk verschil merken sinds de
zuivering en dat ze zich eindelijk gehoord voelen hierin.
De moeder van het gezin gaf aan dat het huis lichter voelt, ze voelen niet meer de behoefte
om te verhuizen, de kinderen zijn niet meer bang, voelen zich goed geaard en de baby slaapt
goed!
Wat heel bijzonder was, was dat na de zuivering de baby goede ontlasting kreeg en daarna
gewoon weer goed regelmatig was. Dit ging voor de zuivering namelijk nogal moeizaam, gaf
de moeder aan. Het was iets waar ze van tevoren helemaal niet bij stil had gestaan maar wat
juist opviel na de zuivering. Hoe bijzonder mooi
Heerlijk om te zien dat een gezin weer helemaal opbloeit na een zuivering, wauw!
Het kan zo ontzettend veel doen. Zowel op korte als langere termijn.

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

