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Dag Erik, Met veel plezier en dankbaarheid hou ik jullie op de hoogte van wat er deze week 
gebeurd is met de United Light Energy. Het is alsof alles wat aan oplossing toe was, of waar ik 
eindelijk eens door moest, zichzelf gepresenteerd heeft om afgerond te worden. Laat me niet 
overmoedig klinken, vermoedelijk is er nog veel te gaan, het is gewoon spectaculair wat er nu al 
geweest is in zo'n korte tijd. Gisteren kreeg ik er heel mooie complimenten op van vrienden die me 
nabij staan.

Het lijkt alsof ik een beschermende bol van energie rondom mij heb. Waar ik voorheen mezelf door 
de dag heen sleurde, weg uit de vermoeidheid, was ik nu meer dan 14 uur op, actief, gefocust en 
geconcentreerd. Het was al meerdere jaren geleden dat dat me nog lukte.

Situaties doen zich voor, dan gebeurt er iets met een verrassende snelheid kort daarop - totaal 
onverwacht - waardoor het in essentie is opgelost, en ik kan het geheel effectief loslaten daarna, 
alweer veel sneller dan de gewoonte (kon weken duren) hiervan. De techniek van transmuteren 
heeft hier zeker bij geholpen!

Dat gaat van pruttelende modem (al 6 maanden) die het begeeft, die na telefoon (zoveelste) door 
Proximus binnen het uur vervangen is, tot out of the blue aankondigen van zoon dat hij vandaag een 
electronica probleem oplost voor mij, tot dreigende rechtszaak die vermeden wordt doordat 
tegenpartij de redelijkheid vindt, tot contact met federale instanties die een prachtig advies geven  
om een concreet probleem opgelost te krijgen. 

Het contact met gezinsleden en familie komt veel gemakkelijker op gang. Het is alsof 'weerstand'  
gewoon wegsmelt. Lang geleden dat er nog zo'n intense week was. Gisteren kreeg ik trouwens een 
weekendverblijf met overnachting en transport cadeau, onverwacht...

Zou dit allemaal het effect zijn van 2.5 jaar intensief mediteren, of is het de verhoging van energie  
tijdens deze week die dit effect heeft? Of zat alles gewoon klaar en lukte het nog niet tot die 
energie-impuls er bij kwam? Helpt de energieverhoging effectief om weerstanden bij mezelf los te 
laten? Vele mogelijkheden te bedenken, het resultaat is er en dat lijkt me de evidentie. Zeer  
verwonderd over dit wonder-baar-lijk effect.

Ik neem nog even de tijd voor mezelf om ten volle te zien - begrijpen - beseffen wat dit allemaal  
geweest is. Nog eens invoelen wat er nog meer veranderd is. Zo te voelen is er nog wel meer.

Dankbare hartknuffel voor wat jullie op de wereld gebracht hebben, en nog steeds brengen. 
Doorgaan! 

Dit werkt.  Dank je wel.  

Kathleen ~ 25 Juni 2018 ~ Roeselare


