Zuiveringsverhaal ‘We zijn als gezin nu veel meer in balans!’
Je leest en hoort het natuurlijk wel eens vaker, kinderen die slecht slapen & nachtmerries
hebben en niet op hun eigen kamer durven slapen, onverklaarbare vermoeidheid, onderling
snel geirriteerd zijn naar elkaar, gevoel hebben alsof er negatieve energie in huis hangt, lang
in emoties blijven hangen… Allemaal klachten waaronder in principe verschillende oorzaken
kunnen liggen. Maar, als je al veel gezocht en gedaan hebt en je krijgt maar geen helderheid..
Wat kun je dan nog proberen? Het kan een enorme zoektocht zijn.

Zo had dit gezin ook alle bovengenoemde klachten en een vriendin van het gezin had ze
geadviseerd om eens contact met mij te zoeken over hun situatie.
Onder het mom; ‘Baad het niet schaadt het niet’ wilde het gezin de Energetische zuivering
uitproberen.
Van tevoren had ik een goed telefonisch gesprek waarin ik ook aangaf dat je met deze
zuivering goed kunt uitsluiten of klachten veroorzaakt worden door daadwerkelijke negatieve
energieën of zoals ik ze noem donkere wezens of dat bepaalde klachten toch ook een andere
oorzaak hadden. Bijvoorbeeld door onverwerkte emotionele blokkade of echt fysieke
bestaande klachten.
Hun zoontje D. van 4 jaar had last van nachtmerries en was enorm bang voor het donker. Ook
sliep hij niet goed en zat hij niet lekker in zijn vel. Hij gaf aan dat hij zich regelmatig eenzaam
voelde en wilde niet op zijn eigen kamer slapen.
De ouders P. en L. merkte vermoeidheid, hoofdpijn, konden lang in emoties blijven hangen,
merkten dat ze mentaal geremd werden in hun groei en hadden het gevoel alsof er negatieve
energie en koude in huis hing.. ‘Alsof het in de muren vastzit’, vertelde L. me.
L. had overigens meer last van deze klachten dan P.

Tijdens de energetische zuivering heb ik het nodige aan donkere wezens kunnen verwijderen
en ook heb ik een waterader onder hun adres geneutraliseerd.
Vaak als er donkere wezens belasting is, gaan de vrijgekomen negatieve energieën daarvan in
een waterader of leylijn zitten. Op die manier blijft er een soort circulatie van negatieve
energie doorgaan op je adres.

Een week na de zuivering hebben we telefonisch contact met L. om samen even het geheel te
evalueren.
L. gaf daarin aan dat ze als gezin samen veel meer in balans zijn. Ze spreken dingen onderling
makkelijker uit en zijn niet meer snel geïrriteerd naar elkaar toe.
Ook bemerkte ze vooral het portaal wat ik verwijderd had in hun hal. Het is duidelijk voelbaar
dat deze verwijderd is, zei ze. In hun slaapkamer was ook behoorlijk wat aanwezig en ook daar
voelde de energie nu vele malen fijner.
Zoontje D. heeft geen nachtmerries meer, slaapt beter en zit beter in zijn vel en nog het
allermooiste; Hij voelt zich niet meer eenzaam nu, zei hij.
L. is stukken minder moe en ook gaf ze aan dat ze gauw ontstekingen in haar gewrichten had.
Nu na de zuivering in combinatie met een nieuwe baan merkt ze dat haar lichaam veel meer
rust heeft gekregen. Soms komen de pijntjes nog opzetten in haar gewrichten, maar nu kan ze
dat aan stress relativeren. Tot nu toe hebben de pijntjes zich in ieder geval niet ontwikkeld tot
ontstekingen.
Ik had net nog even contact met L. om de puntjes op de i te zetten voor dit zuiveringsverhaal
en daarin appte ze me aanvullend; Echt fantastisch dat het huis ook weer fijn voelt. Ik loop
weer naar boven zonder dat het daar zwaar en negatief voelt!
Wauw, zo ontzettend mooi dat ik iets voor dit gezin heb kunnen betekenen!

Geloof me, ik heb al honderden zuiveringen gedaan sinds 2015 maar iedere zuivering blijft
echt uniek en prachtig om te doen! Het is compleet mijn intentie om mensen dusdanig te
ondersteunen zodat hun leven gemakkelijker wordt, ze fijne en positieve vooruitgang kunnen
maken in hun persoonlijke groei en natuurlijk wat er allemaal nog meer mag gebeuren!

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

