Problemen in uw woning.

Waar u ook woont, soms kan uw rustig leventje verstoord
worden.
Er kan altijd een reden zijn dat een identiteit of een
persoonlijkheid die overleden is, aanwezig blijft op een bepaalde
plaats,huis,woning,kamer,kelder .Zelfs een gewoon
berghokje,het gekste eerst kan een plaats van gewaarwordingen
zijn.Dat wordt, niet altijd serieus genomen en in de meeste
gevallen is er ook daadwerkelijk niets aan de hand.
Oude huizen en woningen hebben zo hun eigen unieke
geluiden ,zeker als er veel hout in, verwerkt zit.Dat kan ons in
verwarring brengen ,want er wordt daadwerkelijk iets gehoord
door de bewoners.U kunt zelf de elektricteit laten nakijken, zodat
u zeker, weet dat deze in orde is en niet daardoor op dat vlak
problemen zijn.Waterleidingen en andere in huis kan u best eerst
laten nakijken voor u verder denkt aan bezoek dat er niet, hoort
te zijn.

Welke kenmerken kunt u op letten in, geval van twijfel?
- Temperatuur schommelingen.
- Elektriciteit stoornissen.
- Overdreven veelvuldig stukgaan van elektrische toestellen of
lampen.
- Voorwerpen die van plaats veranderen,dingen die omver
vallen.
- Aanrakingen ,of het gevoel van aangeraakt te worden.
- Gedrag van uw huisdier (indien u er één heeft)
- Tijdstippen noteren ,wanneer er dingen gebeuren.
- Zelf spullen ergens leggen en aftekenen zo kan u zien of deze
verplaatst zijn ja of neen.Dan heeft u zekerheid.
- Geluiden noteren die niet door uw woning of inrichting kunnen
worden gemaakt.
- Bent u alleen als u dingen opmerkt of merken anderen deze
ook op
- Indien u er aan geraakt,vraag de geschiedenis van uw huis
op ,wat en wie waren de bewoners voor u ,dit zeker navragen als
u in een zeer oude woning woont.
- U ervan verzekeren dat het iets in huis is,en niet iets is dat bij
uzelf aanwezig is.Bijwerkingen van medicatie.
- of u bent ergens in een ander land geweest en daar heeft u
rituelen mee gedaan,in dat geval kan u iets meegebracht hebben
dat bij uw persoonlijkheid is blijven hangen is,en moet er geheel
anders te werk gegaan worden.Dan helpt het doorzenden niet
,zoals in een huis kan worden gedaan.
Niet alles kan op één twee drie weg gewerkt worden.Soms gaat
er veel tijd over en is het nodig om alles goed na te kijken vooraf.
Er is veel verschil ,identiteiten kunnen aanwezig zijn die niet zijn
kunnen doorgaan naar het licht.Maar er kan ook zoals men het
noemt een klopgeest aanwezig zijn ,die bewust blijft en graag
mensen pest.

De ene is al moeilijker weg te krijgen dan de andere.
Er bestaan zo meerdere identiteiten. Een klopgeest houd ervan
mensen bang te maken.Een ziel dat de weg kwijt is of niet verder
kan door de ene of andere reden ,heeft niet de bedoeling om u
bang te maken.Maar zoekt gewoon hulp.
Grondig onderzoek over wat het juist gaat is echt wel aan te
raden voor er beslist kan worden hoe het te verhelpen is. Niet
alle identiteiten zijn dus slechte dingen van plan. Sommige gaan
uit zichzelf weggeraken ,anderen hebben echt hulp nodig.
Wat kan u best niet doen?
- Geen confrontatie aangaan alleen zonder u ervaring mee heeft
- Proberen niet bang te zijn:vele identiteiten die het de mensen
lastig maken ,genieten en teren op angsten van bewoners,ze
worden er sterker door.Hoe minder angst u heeft ,hoe beter.Er is
dan ook geen reden om bang te zijn.
- Niet in paniek geraken
- U hoeft niet te verhuizen
- U moet uw huis niet uit
- Allerlei medicijnen gaan innemen om niets meer te horen,of
beter te kunnen slapen
- Veel geld betalen aan mensen die in u een bron van grote
inkomsten zien,doordat u angst hebt,kan het zijn dat u allerlei
mensen begint te betalen om er vanaf te geraken.Hier wordt veel
misbruik van gemaakt. Vele mensen hebben al duizenden euro's
betaald zonder echt resultaat te verkrijgen.
Beter voorkomen dan genezen
Speel geen spirituele spelletjes zoals glaasje draaien of het
ouyabord spel,dit kan deuren openen die u niet meer gesloten
krijgt.Waardoor dan ongewenst bezoek gewoon kan binnen
komen.Doe nooit rituelen die verband hebben met overleden
personen ,als u hier geen ervaring mee heeft. Al gaat het om een
vriend ,vriendin,familie zoals een vader of moeder die je enorm
mist na een overlijden.
Laat aub de zielen rusten en laat ze ook vrij.U kan door intens
verdriet ook een ziel tegenhouden om verder te gaan naar het
licht.Dan kan enkel u deze ziel lossen en laten doorgaan.Ook u

moet verder met uw leven.Zo alleen kan u verwerken dat u een
geliefd persoon bent kwijt geraakt.
Mensen verliezen doet enorm veel pijn.Een zorgvuldg
rouwproces moet u zichzelf dan ook gunnen. Indien u dat niet
doet,kan u voor uzelf een ellendige tijd gaan voorbereiden in het
heden en toekomst,maar houd u ook een ziel tegen die
broodnodig naar het licht moet om zijn of haar verdiende rust te
krijgen.
U kunt in geval van twijfel steeds contact opnemen. Er kan eerst
en vooral gewerkt worden met foto's, indien de afstand te groot
is. Indien er besloten wordt om effectief ter plaatste te komen
omdat het nodig is,dan wordt dit zorgvuldig en in alle discretie
met u besproken.
Eventueel betalen is enkel nodig in geval van verplaatsing naar
uw huis.En als er een ritueel moet uitgevoerd worden.De
voorafgaande gesprekken over dit alles kosten u niets.
Indien de afstand te ver is, kan er niemand van hieruit ter plaatse
komen.Omdat u dan te dure verplaatsing ten laste valt.
Dan raad ik u ook aan om iemand te zoeken dichter bij huis. U
kunt desnoods de bevindingen die hier al zijn opgemaakt via
foto's gerust opvragen en aan de betreffende helpende persoon
doorgeven.Indien het verzonden moet worden per post, dan zijn
het de normale postzegel kosten die gevraagt worden hiervoor.
Verplaatsing kost 0,35 euro cent /km.
Voor het werk zelf, moet er alleen een betaling worden gedaan als daadwerkelijk
het probleem is opgelost. De prijzen daarvan worden met u vooraf besproken.
Werkt het niet en het probleem blijft aanwezig, dan hoeft u ook niets te betalen.
Hiermee vraag ik ook mensen die hiermee ervaring hebben, mij te contacteren. Van
welke regio u ook bent, dat maakt niets uit. Zo kan ik meerdere mensen naar
verschillende plaatsen laten gaan, die dichter in de buurt zijn. Dat is gemakkelijk
voor de persoon die de problemen heeft en voor wie er moet helpen.
Zend een mailtje indien u interesse heeft om hiervoor mee te werken op momenten
het echt, nodig is.
mail

