
‘Onderschat 
zwarte energieën  
nooit’



Wanneer mensen onverklaarbare vermoeidheid, hoofdpijn, fysieke klachten  

of zelfs paranormale waarnemingen ervaren, kan het nodig zijn om een  

energetische zuivering te ondergaan. Daartoe ontwikkelde Marlieke Jansen de 

‘Ikhaya zuivering’, waarmee, zoals zij stelt ‘alle ongewenste energieën vanuit  

de laagste dimensies verwijderd worden’. Maar tevens leert zij cliënten hoe 

zichzelf te beschermen.

TEKST: MARLIEKE JANSEN (WWW.PRAKTIJKIKHAYA.NL)
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ZUIVERING

‘Onderschat 
zwarte energieën  
nooit’



Om je een duidelijk voorbeeld te geven van de 

manipulatie van zwarte energieën en hoe een 

zuivering daarbij kan helpen, interviewde ik mijn 

cliënte Claudia. Zij merkte op een gegeven moment 

dat ze vermoeider was dan normaal. Ook had ze 

weleens uitspattingen die ze niet goed kon verkla

ren. Bovendien voelde ze dat er ‘iets’ was wat er 

niet hoorde, een energetische aanwezigheid of zelfs 

meerdere. Ze voelde dat het belangrijk was hier iets 

aan te doen. 

Claudia, kun je ons wat meer vertellen  

over de klachten die je had voordat je de 

zuivering onderging? 

Claudia: “Ik had last van stemmingswisselingen.  

Ik kon bijvoorbeeld ineens heel boos worden, iets 

wat totaal niet bij mij karakter paste. Daarnaast 

ervoer ik een gevoel van een vervelende, onver

klaarbare energetische aanwezigheid tussen mijn 

schouderbladen, lichamelijke klachten zoals pijn 

aan mijn knieën en een extreme vermoeidheid.  

In huis voelde het op meerdere plekken unheimisch 

aan. Als ik op de bank zat kwamen er koude wind

vlagen uit het niets en terwijl ik in bed lag hoorde 

ik een stem schreeuwen. Als klap op de vuurpijl 

verschenen er vreemde striemen over mijn hele 

rug die de dag erna opeens helemaal verdwenen 

waren.”

Wat wist je over zwarte energieën?

“Voor de zuivering wist ik al dat deze energieën je 

energieniveau omlaag kunnen halen. Zelfs zo dat 

je gaat geloven dat JIJ dit bent of zelf doet, terwijl 

dat niet zo is. Dat spontaan dingen kapot kunnen 

gaan. Je kunt financieel, geestelijk en mentaal aan 

de grond raken. Je kunt ook erg ziek worden of 

onverklaarbare klachten krijgen.”

Werk je zelf ook met een vorm van energie  

of healing?

“Ja, ik geef healings op afstand door middel van 

verschillende reiki vormen. Ook ben ik bezig met 

fotoreadings. Ik ben eigenlijk altijd wel bezig met de 

energie van anderen. Op een positieve manier!”

Wat deed de zuivering met je?  

Verminderden de klachten?

“Ja! Er is veel meer rust gekomen in huis. Ik merk 

ook dat ik zelf rustiger ben. Ik slaap veel beter,  

mijn energieniveau is een stuk hoger dan voorheen. 

De extreme vermoeidheid is weg en ik zit veel  

prettiger in mijn vel. De sfeer in huis is fijner en 

lichter en de communicatie onderling is opener en 

vrolijker ten opzichte van vroeger. Kortom: een 

totaal andere sfeer!”

Zijn jouw gaven getriggerd sindsdien?  

Ging je meer helderzien, -voelen, -weten of…?

“Ja, dat zeker. Nu voel ik dat ik niet meer belast ben 

met zwarte energieën. Ik voel dat echt letterlijk en 

daardoor ben ik meer puur en zuiver qua energie. 

Ook kom ik daardoor beter door in de energie van 

een ander tijdens healings. Na de zuivering voelde 

een healing ook volledig anders. Ik heb het idee dat 

ik mijn energie veel beter bij mezelf houd. Voorheen 

voelde ik vooral veel onrust tijdens healings, alsof 

de energieën van mij, de ander en de zwarte ener

gieën gemixt werden. Dit was nogal onprettig soms. 

Nu is het allemaal een stuk serener. De healings 

gaan me daardoor makkelijker af. Ik word niet meer 

gestoord door zwarte energieën, de ‘ruis’ is weg. 

Daar waar ik voorheen snel van de hak op de tak 

sprong tijdens een fotoreading en ook de concen

tratie een stuk minder was, verloopt de fotoreading 

nu soepeler. Ik kan beter doorkomen bij de ander en 

makkelijker gefocust blijven. Eerder ‘sprongen’ er 

beelden in mijn hoofd. Dat was te heftig en het lukte 

me niet om dit te filteren.”

Je maakt gebruik van de Permanente 

Gouden Bescherming om jezelf te beveiligen. 

Hoe bevalt dit? 

“Prima! Ja, ik merk duidelijk dat wanneer ik geen 

Permanente Gouden Bescherming om me heen heb, 

ik me direct negatiever voel en alle klachten terug

komen. Ik merk dan ook duidelijk de aanwezigheid 

van de zwarte energieën. Ik weet het verschil te  

benoemen, omdat ik energetisch onzuiver ben  

geraakt doordat ik de Bescherming verkeerd 

inzette.”

Hoe is je bewustwording vergroot wat 

betreft zwarte energieën? 

“Er wordt vaak gezegd dat wanneer je reiki hebt,  

je beschermd bent tegen alles. Maar dat is absoluut 

niet zo. Alle mensen, en vooral diegenen die met 

‘Ik word  
niet meer 
gestoord  
door zwarte 
energieën,  
de ruis  
is weg’
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ZUIVERING

Wat zou je de lezers willen meegeven naar 

aanleiding van jouw ervaring?

“Als je zelf merkt dat je niet lekker in je energie of 

in je vel zit of klachten hebt waar artsen niets mee 

kunnen, ga dan eens kijken of zuivering door een 

deskundige een optie is. Ga dit niet zelf proberen, 

onderschat de zwarte energieën nooit! Je kunt jezelf 

‘schoonmaken’, inderdaad. Maar als je je eigen huis 

en omgeving niet hebt laten zuiveren, dan heeft dat 

geen nut. Ga eens het volgende na bij jezelf: waar

door komt het dat ik me zo voel? Ben ik te veel bezig 

met allerlei inwijdingen bij jan en alleman? Of geef 

ik misschien teveel healings en zet ik een overmaat 

aan kanaaltjes open? Bedenk dat een zuivering geen 

kwaad kan. Het belangrijkst is wel dat je iemand 

uitkiest waar jij je prettig bij voelt!” 

‘Je redt het 
nooit om  
alles 100%  
bij jezelf weg 
te halen’

Je ben niet automatisch beschermd tegen 

ongewenste energieën. Het kan gaan 

om zwarte energieën die ontstaan uit 

de laagste dimensies en naar de aarde 

komen om mensen te manipuleren en 

te beïnvloeden. Ook kan het gaan om 

straling van de tv, computer, telefoon et 

cetera. Daarnaast kun je te maken krijgen 

met zwarte magie, bewust uitgeoefend 

door mensen tegen mensen. De Ikhaya 

zuivering gebeurt altijd op afstand en 

bestaat uit de volgende onderdelen:

•∗ Intakegesprek: een telefonisch 

gesprek waarin eventuele klachten, 

waarnemingen of vragen besproken 

worden. Ook vindt er een inventarisa

tie plaats van alle gezinsleden en de 

overdracht van een eigen getekende 

plattegrond van het huis en de grond 

eromheen. Na dit gesprek ontvang je 

formulieren waarin duidelijke tips en 

tools staan over hoe jij jezelf dient te 

beschermen.

•∗ Zuivering: het huis, de grond,  

alle gezinsleden die officieel in het 

huis wonen en alle dieren worden 

gezuiverd. De zuivering vindt plaats 

wanneer het voor Marlieke goed voelt. 

Hiervoor hoeft niet iedereen per se 

thuis te blijven. 

•∗ Activatiegesprek: tijdens de activatie 

wordt gedurende een telefonisch gesprek 

de bescherming bij ieder gezinslid ge

activeerd. Het is belangrijk dat iedereen 

nu wél thuis is. Vanaf die dag is het aan 

eenieder afzonderlijk om de bescher

ming in stand te houden. Samen draag je 

deze verantwoordelijkheid. Er zijn twee 

mogelijkheden wat betreft de verdere 

bescherming: dagelijkse affirmaties of 

de Permanente Gouden Bescherming. 

•∗ Eindgesprek: vindt een week tot twee 

weken na de zuivering plaats. Vragen 

die centraal staan: wat heb je ervaren 

en hoe is het nu?

reiki of andere healingsvormen werken, zouden er 

goed aan doen om een zuivering te laten doen.  

Je kunt jezelf niet tegen alles beschermen vanuit je 

eigen energie, niet tegen deze zwarte energieën.  

Je redt het niet door een gouden koepel om je heen 

te zetten of door de reiki symbolen te gebruiken.  

Je redt het nooit om alles 100% bij jezelf weg te 

halen. Zo vaak wordt gezegd dat als je reiki hebt, 

je het allemaal zelf kunt. En je kunt ook veel, maar 

slechts tot op een bepaalde hoogte. Ik hoor veel 

mensen die zelf ‘spiritueel’ zijn klagen. Ze zeg

gen dan: ‘Ik kan even geen foto’s lezen of mensen 

readen/healen, want ik zit niet lekker in mijn 

energie’. Ik persoonlijk denk dat er dan toch meer 

aan de hand is. Want waardoor zit je niet goed in je 

energie?” 

Intake, zuivering & activatie
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