Zuiveringsverhaal ‘Laag van weerstand en spokende deuren’

Een vrouw volgde me al een tijdje via facebook en op een gegeven moment voelde ze dat de
tijd daar was om mij te benaderen, zoals ze aangaf.
En zo belde ze me op. We maakte kennis met elkaar en bespraken haar situatie.
Ze gaf aan dat er een vreemd fenomeen gaande was in haar huis en dat ze het idee had dat
dit hand in hand ging met allerlei andere “vage klachten”.

Het rare fenomeen was dat de deur van haar toilet en de deur van haar badkamer regelmatig
uit zichzelf open en dicht gingen. En, even voor je visualisatie; De deur van de badkamer moet
dicht zijn, wil je op het toilet komen. Dus wat deze vrouw ervaarde was dat wanneer zij naar
het toilet ging, dus badkamerdeur dicht en doorlopen naar het toilet, dat zij eenmaal op het
toilet was en dat de badkamerdeur open knalde. Zo tegen de toiletdeur aan. Terwijl het echt
onmogelijk is om bij het toilet te komen als de badkamerdeur open is.
In het begin vond ze dit nog wel geinig en dacht ze nuchter van; ‘Nou dat is toch ook gek!’
Maar, toen gingen voor haar puzzelstukjes om hun plek vallen en zag ze verbanden tussen de
vage klachten en dit gedoe met de deuren.

Zo gaf ze ook aan dat ze zichzelf soms niet herkende als ze in de spiegel keek. Alsof er iemand
anders in haar was gekropen en dat maakte letterlijk dat ze een totaal andere uitstraling
kreeg.
Ze heeft me een foto gestuurd van toen ze goed in haar vel zat en van zo’n moment dat ze
voelde dat er een energie aanwezig was. En, ik kan je vertellen; Ik dacht zelfs even dat ze me
een foto van een compleet andere vrouw had gestuurd. Het was echt een enorm verschil!

Daarnaast gaf ze aan al een jaar onder behandeling te zijn bij een Homeopathisch arts maar
het gevoel had dat dit maar niet vooruit ging. Alsof iets de rem erop zette en haar vage
klachten in stand hield.
Het beeld was voor mij helder, deze mevrouw werd duidelijk belast door donkere entiteiten.
Eenmaal tijdens het zuiveren zelf zag ik dat er gelukkig geen sprake was van een zwarte magie
aanval. Maar, wel dat er meerdere donkere entiteiten haar woning en haarzelf aan het
belasten & manipuleren waren.
Zo verwijderde ik bij haar meerdere donkere entiteiten en een daarvan wil ik even specifiek
benoemen. Deze donkere entiteit heet Furio. Een Furio is een donkere entiteit die gebruik
maakt van de violette vlam en je hiermee gemakkelijk kan foppen, omdat ook Aartsengelen
de violette vlam gebruiken.
De Furio zet hiermee een schild om je heen, bestaande uit violette vlam, wat een
weerstandslaag is. Zo creëert hij dus weerstand tegen heling, behandelingen van buitenaf en
ook de weerstand in jezelf kan vergroot worden. Echt, op vele lagen werkt deze weerstand
vervolgens door!

Vervolgens heb ik ook zowel een ingang als uitgang voor donkere entiteiten uit haar woning
kunnen verwijderen. Wanneer er een donker portaal of donkere poort in je woning aanwezig
is, kunnen ze nog sneller en gemakkelijker switchen tussen dimensies.
Na de zuivering heb ik een krachtige bescherming geactiveerd zodat deze wezens geen
toegang meer hadden tot haar woning en haarzelf.

Vervolgens belde ik haar een week later op om samen te evalueren. Ik weet nog dat ik enorm
benieuwd was naar haar ervaring! Want, hoe zou zij zich nu voelen? Zou het voor haar ook
daadwerkelijk rustiger voelen?
Ja, dat was zeker het geval! Ze gaf aan dat het nog wat wisselend ging voor haar gevoel. Ze
moest echt even wennen aan de omslag van omgeven zijn door donkere energie naar
omgeven zijn door lichte energie. En, dat is volkomen normaal!
Ze geeft verder aan dat ze zich actiever voelt, dat ze zichzelf weer volledig herkent als ze in de
spiegel kijkt. Ze vindt haar uitstraling rustiger geworden, merkt op dat haar huidskleur niet
meer grauw is maar weer mooier van kleur en egaler is geworden EN wat ze ook met me
deelde was het volgende;
Een dag na de zuivering had ze een afspraak bij de Homeopathische arts waar ze al een jaar
naartoe gaat. De laatste afspraak was een maand voor de zuivering geweest.
Nu tijdens deze afspraak net na de zuivering, had hij haar doorgemeten en daar kwamen
verbluffende resultaten uit waar zelfs de Homeopathische arts echt compleet versteld van
stond!

Want, hij had gemeten dat haar burn-out weg is nu, haar immuun systeem stond weer aan
(die een maand geleden echt ‘uit’ stond), allerlei supplementen zijn niet meer nodig sinds de
zuivering en er kwam geen belasting van Lyme meer uit de test.
De Homeopathische arts vond dit zelf ook echt bijzonder en zo legde mijn cliënte aan hem uit
wat er had plaatsgevonden, de alles in 1 zuivering. Hij reageerde daar positief op en kon er
zeker achter staan.

Eindelijk is de zwarte demp laag (want zo noem ik het vaak) verwijderd voor deze mevrouw,
eindelijk kan haar weg van heling verder doorgaan, eindelijk de pit eruit, weg met die
weerstand! Wat voelde deze vrouw een opluchting & ik ook!

Zo zie je maar dat donkere entiteiten echt op allerlei niveaus kunnen manipuleren & je
kunnen belasten. Zonder dat je dit per se direct zelf hoeft door te hebben. Zelfs het meten via
alternatieve manieren (zoals met bioresonantie, biotensor, vegatest etc.) kan gemanipuleerd
worden en zo kun je valse uitslagen krijgen. Terwijl de schuld hiervan dan dus echt niet bij de
behandeld therapeut/ arts hoeft te liggen.
De term ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’ komt hierbij dan ook goed van pas denk ik.

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

