Zuiveringsverhaal ‘Kinderen slapen door & verhuizen hoeft niet meer!’

Een jong gezin uit Zevenaar nam contact met me op. Ik sprak met de moeder van het gezin en
zij gaf aan dat ze veel uiteenlopende vage klachten ervaren, die ze niet zo konden
thuisbrengen.

Een aantal klachten die ze aangaf;
Een bepaalde drukkende pijn tussen de schouderbladen voelen.
Dochter van 5 die steeds s ’nachts bij de ouders in bed kwam liggen en niet alleen wilde
slapen.
De andere dochter van 6 maanden die veel buikkrampjes had en niet doorsliep & gauw
overstuur raakte.
Mentaal veel in het hoofd zijn. -piekeren, negatieve gedachtesOnzekerheid blijven voelen over ‘kan ik dit of dat wel?’
Energetisch leeglopen bij anderen.
Het huis voelde zo niet als hun thuis dat ze eraan dachten om te verhuizen.
Voelen alsof je niet goed in je kracht staat/ niet goed kunt aarden.

Al met al genoeg klachten die absoluut niet prettig zijn! Het kan dan zo je dagelijks leven gaan
beïnvloeden. En, niet alleen die van jouzelf maar ook van je kids natuurlijk.
Daarnaast is deze moeder docente & heeft zij zelf een praktijk & dan is het des te meer van
belang dat je zelf goed in je energie/ kracht staat, zodat je anderen goed en zuiver kunt
begeleiden.
Daar komt bij kijken dat de vorige bewoners op hun zolder een wiet plantage hadden. Drugs
trekt enorm donkere wezens aan, wat dus maakt dat het een interessante plaats was voor de
wezens. De wiet plantage voorheen & juist het mooie lichtwerk van de moeder van het gezin
maken een combi om interessant te zijn voor donkere wezens om te manipuleren.
Donkere wezens zijn gewoon echt goed in het manipuleren van klachten en het versterken
daarvan. Ze halen op die manier hun energie daaruit. Vooral als je juist jouw licht wilt
ontdekken/ versterken/ de wereld in wilt laten schijnen, proberen ze dat licht te doven.
Heel naar en vervelend natuurlijk en zij doen dat op een slinkse manier waardoor veel
mensen niet direct door hebben dat het donkere wezens zijn die hen manipuleren/ belasten.
Want, de meeste mensen hebben toch zo’n instelling van; Ik geloof wat ik zie. Als ik het niet
zie, is het er ook niet.
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!
Dit gezin was gelukkig wel al verder in hun bewustwording en stonden zeker open voor een
zuivering. Ze stonden er positief in en waren helemaal toe aan een flinke opschoning van &
bescherming tegen donkere wezens.

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 redelijk veel verwijderd aan donkere wezens, portalen gesloten en
een waterader onder het adres geneutraliseerd.
Dat speelt namelijk ook een grote rol in het geheel; de aardstralen.
Als er donkere wezens belasting op je adres aanwezig was of is, dan trekt de negatieve
uitstraling daarvan in een water (of leylijn) als deze onder het adres loopt.
Je krijgt dan dus een soort circulatie van negatieve energie op het adres.

Het gezin was enorm blij met de zuivering en zij gaven aan dat ze in vooral de 2e week veel
verschil gingen merken.
Wat hen nu opvalt is;
*Zo ging de pijn tussen de schouderbladen volledig weg.
*Beide dochters slapen door.
*De jongste dochter van 6 maanden is niet meer zo overstuur als eerst & is vrolijker/ rustiger.
*Het huis voelt rustiger aan.
*Het valt op dat de vader van het gezin zich meer open opstelt in het gezin.
*De moeder merkt dat haar dromen rustiger zijn & dat ze met haar dromen meer
verheldering krijgt van dingen.
*Ook voelt zij zich veel meer in haar kracht staan nu, veel meer geaard.
* En! Ze voelen niet meer de behoefte om te verhuizen.

Hoe ontzettend gaaf en mooi! Wauw. Ik blijf mij iedere keer weer positief verbazen hoe diep
een alles in 1 zuivering doorwerkt & hoeveel meer bewust het mensen maakt.
Heerlijk om te zien dat een gezin weer helemaal opbloeit na een zuivering & dat de moeder
nu helemaal in haar kracht consulten/ lessen kan geven.

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

