Wanneer je de informatie hieronder goed leest ben je volledig op de hoogte over de bedrijf
zuivering.
Hieronder lees je informatie over:
*Wat is een bedrijf zuivering?
*Hoe gaat de bedrijf zuivering in z’n werk?
*Wat kun je verder verwachten?
*Wat wordt er van jou verwacht?

Lees de informatie hieronder even goed & in alle rust door!
Mocht er iets niet helder zijn of mocht je vragen hebben dan kun je natuurlijk vrijblijvend
contact opnemen;
» Stuur een email naar info@marliekejansen.nl
of
» Bel naar het spreekuur;
Dinsdag t/m vrijdag 09:00 – 15:00
Zaterdag 09:00 – 12:00
Via nr. 026 3827335

Hartelijke groet,
Marlieke & Ineke
Praktijk Ikhaya
www.marliekejansen.nl

Wat is een bedrijf zuivering?
Samen met 3 gidsen, genaamd Orde van de drie eenheid, heb ik de Ikhaya zuivering ontwikkeld.
Binnen de Ikhaya zuivering heb ik onderscheid gemaakt in drie vormen;
-Huiszuivering
-Alles-in-1 zuivering
-Bedrijf zuivering
Deze gidsen zijn mij speciaal toegewezen om deze krachtige zuivering methode te ontwikkelen en op
die manier zoveel mogelijk licht te verspreiden en zo vele mensen te kunnen helpen om energetisch
zuiver & beschermd te zijn.
Wat de Ikhaya zuivering & bescherming zo bijzonder maakt is dat ik mijn methode continu up-to-date
houd waardoor de methode steeds bestand is tegen de nieuwste en meest krachtige donkere wezens
& zwarte magie.
Door middel van bepaalde gegevens die ik vraag aan mensen van o.a. de bedrijfsruimte kan ik
energetisch uittreden en mij energetisch letterlijk bevinden in je bedrijfsruimte.
Eenmaal in je bedrijfsruimte aangekomen verwijder ik alle donkere wezens en eventuele zwarte
magie. Vervolgens activeer ik een krachtige bescherming voor zowel het bedrijf als een eventuele auto
(die op de bedrijfsnaam staat). Dit door middel van mijn verschillende sterk ontwikkelde paranormale
gaven en met behulp van goddelijke tools die ik hiervoor heb gemaakt en gekregen.

Hoe gaat de bedrijf zuivering in z’n werk?
De bedrijf zuivering is krachtig proces dat altijd op afstand gebeurt en bestaat uit 4 verschillende
stappen.

*1. Aanvraag
Wanneer je de bedrijf zuivering hebt aangevraagd stuur ik je per mail de nodige IDEAL link/ betaallink,
documenten & contact gegevens formulieren toe. Nadat ik je betaling & alle gevraagde gegevens heb
ontvangen, bericht ik je om het startgesprek in te plannen.

*2. Startgesprek
Dit is een telefonisch gesprek waarin ik jou bel op een afgesproken dag/tijdstip. Het gesprek duurt
max. 45 minuten.
Tijdens dit gesprek:
-Bespreken we de aangeleverde gegevens en lopen we deze samen even na.
-Plannen we de zuivering & het telefonische evaluatiegesprek in.

*3. Zuivering
De dag spreken we af maar het tijdstip niet. Ik voer de zuivering op afstand uit op een tijdstip dat het
voor mij goed voelt. Het maakt hierin niet uit of er mensen wel of niet aanwezig zijn in de
bedrijfsruimte zelf.
Je volledige bedrijfsruimte en eventuele auto worden gezuiverd van alle donkere wezens en eventuele
zwarte magie. Direct daarna activeer ik de Ikhaya bescherming voor de bedrijfsruimte en eventuele
auto d.m.v. tools uit de hoogste dimensies.
Vervolgens verwijder ik ook alle negatieve emoties/sferen/spanningen afkomstig van mensen, zielen
en dieren. Deze negatieve emoties/sferen en spanningen kunnen in gebouwen en/of gronden gaan
zitten. Ik heb het nu dus echt over de negatieve emoties/sferen/spanningen die vrijkomen door
bepaalde situaties als ruzies/ rouwperiodes/ mishandeling etc.
Wie weet wat er 200 jaar geleden, op de grond waar jouw bedrijf staat, is gebeurt?
Wanneer dit negatief is dan wil jij daar natuurlijk geen last van blijven houden!
Daarna geef ik een positieve energie boost aan je bedrijfsruimte. Dit zorgt ervoor dat de energie direct
wordt omgezet naar lichte/ positieve vibes.
En tot slot spoor ik eventuele Wateraders, Leylijnen en Vortex(en) op & neutraliseer ik deze van
negatieve sferen/ spanningen etc. door middel van mijn verschillende sterk ontwikkelde paranormale
gaven en met behulp van goddelijke tools die ik hiervoor heb gemaakt en gekregen.
Na de zuivering zelf, stuur ik je een uitgebreide email met daarin: een rapportage van de zuivering zelf
waarin ik aangeef wat ik waar gevonden en verwijderd heb & verdere uitgebreide informatie.

*4. Evaluatie
Ongeveer 2 weken na de zuivering zelf is er een telefonische evaluatie.
De evaluatie plannen we al in tijdens het startgesprek.
Tijdens de evaluatie bespreekt Ineke met je hoe het met je/jullie gaat, wat goed gaat en wat minder
goed gaat. Dit gesprek duurt max. 30 minuten. Hierin zijn de belkosten volledig voor ons, Ineke belt
jou op! Ook als je elders in Europa woont. Woon je buiten Europa? Geef dit dan duidelijk van te voren
aan.

Investering bedrijf zuivering is vanaf €95,-.

Wat kun je verder verwachten?
» Met de zuivering haal ik een soort zwarte demp laag weg, oftewel de donkere wezens belasting.
Iedereen reageert hier anders op. Het is belangrijk dat je je beseft dat wanneer deze demp laag weg is,
er ruimte vrij komt. Deze ruimte kan maken dat er een meer positieve flow op de werkvloer komt.
Het is belangrijk om je goed te beseffen dat natuurlijk lang niet alle klachten worden veroorzaakt door
donkere wezens. De Ikhaya zuivering een mooie manier om de oorzaak van een klacht uit te sluiten.
Een voorbeeld; Ben je voor de zuivering moe? En, is dit na de zuivering verdwenen? Dan lag de
oorzaak duidelijk bij de donkere wezens belasting.
Is de moeheid na de zuivering niet verdwenen? Dan ligt de oorzaak elders.
Mocht het zo zijn dat er klachten overblijven na de zuivering of dat er juist innerlijke processen naar
de oppervlakte komen, dan ontvang je altijd een passend advies/ eventuele doorverwijzing.

» Donkere wezens kunnen veranderen & evolueren. Dit kun je als mens niet tegenhouden natuurlijk.
Wat ik wel doe is dat ik mij dagelijks “achter de schermen” inzet voor iedereen die de Ikhaya
bescherming draagt.
Als er een nieuw donker wezen naar aarde komt of als er een donker wezen gaat evolueren en
vervolgens naar aarde komt, analyseer ik dit direct & voer ik een update door binnen de Ikhaya
bescherming. Deze update zal in iedere Ikhaya bescherming die actief is automatisch doorgevoerd
worden. Dit proces verzorg ik geheel zelf & hier hoef jij niet extra’s voor te doen.

» Wanneer je de gehele Ikhaya zuivering hebt ontvangen en je twijfelt een tijdje daarna of de Ikhaya
bescherming nog wel actief is voor je bedrijf, dan kan ik een Energetische scan op afstand voor je
uitvoeren. Hierin analyseer ik of de Ikhaya bescherming nog actief is. Dit is gratis en kun je even
aanvragen door te bellen naar het spreekuur. Deze is van dinsdag t/m vrijdag van 09:00 tot 11:00 op
nr. 026 3827335

Wat wordt er van jou verwacht?
» Wij verwachten van jou openheid, eerlijkheid en een respectvolle omgang. Wanneer dit niet zo is,
kan de beslissing worden genomen om de samenwerking met jou te beëindigen.
» Het is belangrijk dat wanneer er een nieuwe auto wordt gekocht op de bedrijfsnaam, of wanneer er
juist een auto wordt weggedaan, je dit aangeeft voordat het gebeurt.
Want; Bij binnenkomst van een nieuwe auto dien ik deze te zuiveren en te koppelen aan de Ikhaya
bescherming. Ga hier bewust mee om. :-) Kosten voor het zuiveren/ koppelen: €20,-.
Bij wegdoen van een auto dien ik de Ikhaya bescherming te ontkoppelen. Het ontkoppelen is gratis.

» Géén andere bescherming/zuivering/reiniging!
Daarnaast heb je uit vrije wil gekozen voor de Ikhaya zuivering & bescherming wat betekent dat het
belangrijk is dat je ervan bewust bent dat wanneer je kiest voor een andere
reiniging/zuivering/bescherming, jij uit vrije wil de Ikhaya bescherming omlaag zet.
Daar is niets moeilijk aan en het is compleet logisch, want de Ikhaya zuivering & bescherming bestaan
uit een bepaalde hoge frequentie. Een andere zuivering/ bescherming bestaat uit een andere
frequentie en dit is niet afgestemd op de Ikhaya zuivering/ bescherming en dus werkt het elkaar
tegen. Bescherming over bescherming of zuivering op zuivering werkt dan ook absoluut averechts en
kan alle klachten verergeren.
Om dit te voorkomen heb ik een automatisch systeem voor jouw bestwil gecreëerd.

Concreet gezegd: Wanneer jij kiest voor een andere manier van bescherming/ zuivering/ reiniging, op
welke manier dan ook, zet jij de Ikhaya bescherming DIRECT omlaag en ben je dus niet meer
beschermt!
Ga hier echt bewust mee om. Tijdens het startgesprek bespreken we dit onderwerp.
Maar, twijfel je of je een bepaalde oefening/ methode kunt inzetten? Vraag jezelf dan af; Word er iets
gereinigd/ gezuiverd of beschermt met die methode? Zo ja; Dan gaat het niet samen met de Ikhaya
bescherming. Zo nee; Dan kan het samen gaan.
Twijfel je ondanks dat je het jezelf hebt afgevraagd op deze manier toch of je het kunt inzetten? Vraag
het me dan gerust even na.

» Ik raad het je aan om 1 x in het half jaar een energetische onderhoudsschoonmaak te laten
uitvoeren door mij. Dit houdt in dat ik alle negatieve sferen, spanningen, emoties van
mensen/dieren/zielen verwijder.
Dat is nodig omdat je natuurlijk altijd negatieve emoties/situaties blijft meemaken en je je daar nooit
100% tegen kunt beschermen. Ook zit hier een energetische scan bij inbegrepen. Zo blijf je goed op de
hoogte van de stand van energetische zaken. Kosten: €25,Wil je graag zelf leren hoe je zo’n onderhoudsschoonmaak kunt uitvoeren?
Kijk dan eens of de thuis training Energetisch reinigen iets voor jou is via deze link:
https://marliekejansen.nl/5daagseonlinetrainingenergetischreinigen/

