Klaproos Reïncarnatie

Huisreiniging

HUISREINIGING
Laat uw huis energetisch reinigen, zodat oude energieën, waterlijnen, aardstralen, oud verdriet etc. worden omgezet in
positieve energie. In ieder huis zijn wel plekken waar de energie niet zo goed voelt. Soms heb je er geen merkbare
hinder van. Maar vaak voelen sommige plekken niet zo goed. Je hebt wel eens dat je bij iemand binnenkomt en dan
denkt: wat voelt het hier zwaar, kil of onbehaaglijk. Alles bestaat volgens mijn visie uit energie (trilling), zowel mensen als
voorwerpen. Elke dag staan we in contact met energie: denk maar eens aan bepaalde mensen waar je heel moe van
wordt, en je hebt ook mensen waar je energie van krijgt. Zo werkt dat ook met voorwerpen, en dus ook met huizen. Na
het zuiveren van uw huis voelt het letterlijk beter aan. Het huis krijgt een hogere en positievere trilling, het lijkt zelfs of het
lichter wordt in huis. Mijn ervaring is dat klachten verminderen, afnemen en zelfs verdwijnen, zoals slapeloosheid,
hoofdpijnen, vermoeidheid en lusteloosheid. Stel je maar eens voor dat je op een bepaalde plek steeds uit balans raakt.
Je lichaam verbruikt dan ook veel meer energie om de balans op peil te houden en daar kun je erg moe van worden,
soms zelfs ziek. Als verstoringen worden weggenomen hoeft je lichaam niet meer zo hard te werken en houd je energie
over voor andere activiteiten. Een huisreiniging kan ook de verkoop van uw huis bespoedigen omdat het beter aanvoelt.
Ik werk zuiver met energie, dus niet met salie of koperen achten.
Kosten 155 euro. Woont u buiten een straal van 20 km van Breda dan komen er reiskosten bij.
Bedrijven/zakelijke panden: verhoog de energetische gezondheid van uw bedrijf en uw werknemers. Voor
bedrijven/zakenpanden geldt een ander tarief. Informeer naar de mogelijkheden.
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