Zuiveringsverhaal ‘Het huis voelt weer veilig & kids durven weer boven te zijn’
Hey lieve mensen!
Ik mag weer een suuuuuuper fijn verhaal met jullie delen over een alleenstaande moeder met
2 kids die zowel een Energetische zuivering als de Activatie van de chakra’s & Auralagen
hebben gehad. Er zijn weer magische dingen gebeurt hoor!! Lees je mee?
Op 17 november 2020 heb ik de zuivering en activatie voor ze uitgevoerd en Ineke had 1
december de telefonische evaluatie met moeder B.
Ze kwamen bij ons met klachten als; Schimmen zien, voetstappen en geklop horen, voelen dat
iets je aanraakt en ramen die uit het niets dicht klapte.
Toen ik de zuivering uitvoerde kwam ik al gauw zwarte magie tegen wat was ingezet tegen
zowel het aders als de gezinsleden zelf. Deze zwarte magie was ingezet om stagnatie in het
dagelijks leven te veroorzaken en om negatieve emoties te versterken, ook onderling
tegenover elkaar zodat er onderling geen harmonie zou zijn.
Ook vond ik donkere portalen op het adres, heb ik deze verwijderd en de donkere wezens
belasting bij de gezinsleden zelf was ook zeker niet mis..
Nu is het wel altijd zo dat als ik ergens zwarte magie aantref, er altijd meer donkere wezens
en/of portalen aanwezig zijn want de wezens voeden zich met o.a. zwarte magie.
Daarnaast stuitte ik bij B. op een sjamaanse inwijding die zij dit jaar had laten uitvoeren en
daarin was het een en ander misgegaan.. Ik kom het steeds vaker tegen; inwijdingen die niet
kundig uitgevoerd worden. Mensen worden gelinkt aan de diepste lagen in de aarde of juist
allerlei dimensies waardoor er portalen (energetische openingen) in hun lichaam ontstaan. En
door die openingen kunnen donkere wezens reizen. De lichtwezens reizen NOOIT via
portalen, die hebben zij niet nodig. Dus, je kunt je wellicht voorstellen dat als je portalen in je
lichaam hebt dit niet heeeeel fijn is…
Het kan goed zijn geweest dat degene die de inwijding uitvoert dit absoluut niet met opzet
heeft gedaan. Maar dat er meer sprake is van onkunde of onwetendheid. Er is namelijk zeker
niet altijd sprake van ‘kwade bedoelingen’ hierbij.
Nou, zoals je leest al met al een behoorlijke belasting!
We gaan verder naar de telefonische evaluatie. Tijdens dat gesprek gaf B. bijzondere
waarnemingen aan;
*B. voelde een rust over haar heen komen tijdens de ochtend van de zuivering. Ook voelde ze
duidelijk dat haar huis daarna schoner, veiliger en prettiger was. Ze merkt ook op dat ze
anders in haar schoenen staat, veel krachtiger dan voorheen. En, ze kan beter naar haar
intuïtie luisteren nu.
*Bij haar ene zoon merkte ze dat hij weer direct op zijn eigen kamer wilde en durfde te slapen
(waar hij voorheen samen met zijn broer op een andere kamer sliep). Hij kan nu ook alles
alleen doen boven zoals; douchen, spelen, slapen en hij durft weer alleen thuis te zijn. Voor
de zuivering was hij erg angstig en B. had niet dit niet per se gekoppeld aan donkere wezens
belasting, vandaar dat ze de klacht niet benoemd had van tevoren.

*Bij haar andere zoon merkt ze dat heel langzaam zijn vertrouwen in hemzelf terugkomt en
dat hij minder angstig is. Voorheen struikelde hij snel, liet hij snel dingen vallen etc.
Hij hoort ook geen rare geluiden meer in huis en had de nacht van de evaluatie voor het eerst
helemaal weer doorgeslapen.
*Ook merkte ze dat de jongens vrolijker zijn en er heel veel negativiteit verdwenen is!
Hier word ik gewoon echt heeeeeeeel vrolijk van!
Dit is al een enorm geslaagd proces en met B. ga ik nog verder qua innerlijke opruiming
omtrent haar energetische blokkades. Op naar een nog prettiger en opgeruimder dagelijks
leven.
Het is echt supermooi (en dan overdrijf ik niet) om te zien hoe een gezin weer opbloeit en
zich veel veiliger voelen in hun eigen huis.
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

