
Entiteiten
___________________________________________________________________

Entiteiten is de benaming voor energetische restanten 
van overledenen die niet (volledig) zijn 'overgegaan'. 
In de volksmond ook wel spoken of geesten genoemd. 
Dit is dus iets anders dan gidsen, engelen of 
geestelijke begeleiders. Deze laatste groep zijn zielen 
die volledig zijn overgegaan en vanuit hun nieuwe 
kosmische staat van zijn ervoor kiezen om mensen op 
Aarde terzijde te staan. Zij doen dat vanuit liefde en 
zullen uitsluitend een hoger doel dienen. Dit in 
tegenstelling tot entiteiten die (deels) zijn blijven 
hangen in de astrale sfeer en hun menselijke 
beperkingen nog steeds hebben. Dit wil niet zeggen 
dat alle entiteiten per definitie negatieve intenties hebben, maar ze hebben wel onze energie 
nodig om zich te kunnen blijven voeden.

We onderscheiden twee typen entiteiten; plaatsgebonden entiteiten en persoongebonden 
entiteiten.

Plaatsgebonden 
Entiteiten worden door de United Light Energy kristallen bol vriendelijk uitgenodigd om 
niet langer in de woning te verblijven en om naar voor hun bestemde plaats van ontwikkeling 
verder te gaan.

Persoonsgebonden 
De persoon in kwestie die er “last” van heeft, heeft nog iets te leren van de entiteit die meestal 
in de aura blijft hangen. Er wordt iets gemeenschappelijk uitgewerkt wat een thema- raakvlak 
kan hebben met de betrokkene of waar er tijdelijk een wederzijdse behoefte of een 
afhankelijkheid gediend wordt. De United Light Energy kristallen bol zal zowel de 
ontwikkeling van de persoon als de entiteit verder op weg helpen zodat er op het gepaste 
tijdstip en op gepaste wijze 'bevrijding' plaats mag vinden op basis van vrije wil. 

Na bevrijd te worden van entiteiten kan men ervaren dat men onmiddellijk meer in de eigen 
kracht gaat staan en dat men meer energie heeft om de eigen levensdoelen te vervullen.
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