
Hoe omgaan met entiteiten?
Loslaten van overledenen en liefde van onze voorouders

Mensen die onze United Light Energy service 
aanspreken getuigen vaak over geesten die in hun 
nabijheid of woning vertoeven. In sommige 
gevallen kunnen of mogen wij helpen om 
entiteiten te verlossen. Onze ULE kristallen bol 
zal entiteiten ook helpen in zijn of haar 
loslaatproces of desnoods meteen doorsturen. 
Echter soms is er sprake van de vrije wil en mag 
een entiteit nog een tijdje met iemand of een 
plaats verbonden blijven.

Geesten, entiteiten of de resterende energie van een overleden persoon kan na zijn of haar dood nog 
gehecht blijven aan zijn geliefden die achterblijven. Daarom hoeven ervaringen met entiteiten of  
geesten niet altijd negatieve of traumatische gebeurtenissen te zijn.

Het komt vaak voor en het taboe van 'geesten' wordt steeds minder dankzij TV shows die op 
werkelijkheid gebaseerde verhalen laten zien. Vaak blijven overledenen nog een tijdje bij ons om 
ons verder op weg te helpen. Dat wat de overledene voor zijn geliefde(n) nog hadden kunnen 
betekenen of nog een laatste boodschap wil brengen. Soms worden er nog oude trauma's of 
zielenverwondingen geheeld bij de nabestaanden door dit contact.

Pas als zowel de overledene en zijn of haar geliefde er klaar voor is kan die geest tot rust komen en 
zijn weg vinden naar zijn volgende bestemming of verblijfplaats. Beiden zijn dan klaar en kunnen 
weer vooruit met hun 'leven' want we kunnen aannemen dat het leven oneindig is.

Soms moeten de overledenen eerst een overstap maken naar de meer hogere licht werelden om pas 
daarna terug te kunnen mogen komen meer als een leraar of gids om geliefden verder helpen, deze 
keer meer vanuit de goddelijke bron om onze ziel en persoonlijke evolutie te steunen.

Uiteindelijk is de meest gezonde situatie dat een mens leert uit zulke situaties en de gehechtheid aan  
de geliefde overleden dient losgelaten worden. Pas wanneer we innerlijk ons eigen emotionele 
raakvlakken (verdriet, pijn, gemiste kansen) verwerkt hebben dan hebben we 'de boodschap' 
begrepen en is er geen aanhechting van een entiteit meer mogelijk. Dan ga je weer puur in je eigen 
kracht staan. De liefde die we daarvoor in de plaats krijgen wordt dan een blijvende  herinnering 
van zegen en kracht van onze voorouderen, een bron van liefde waarmee we instinctief verbonden 
mee blijven.

Hier in onderstaande video een voorbeeld van contact tussen een overledene en een geliefde die hun 
relatie helen over de dood heen.

You Tube video:  Lisa Williams - Joanna's Reading
https://www.youtube.com/watchv=PK9gSqMhF8Y&list=PLqiQNvSCbhMZWzLyTUm6RHVI1tU
bdXg-K&index=22
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~ ERIK PAUWELS ~

Hulp nodig bij entiteiten?

Heb je een probleem of vragen over overleden entiteiten, schroom dan niet om contact op te nemen 
met ons 'ULE Service team'. Entiteiten kunnen naar hun volgende bestemming geleid worden door 
het woonbiologie krachtveld onze United Light Energy kristallen bol. Meer informatie daarover op 
vind je op onze website hier.
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