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Een hogere vibratie en lichtenergie

Op dit moment ben ik heel erg onder de indruk van de effecten ook al is het nog maar dag 3 dat 
mijn woning is geneutraliseerd. Misschien belangrijk om te weten dat ik al heel lang in een 
herstelproces zit van vele vage en chronische klachten, vermoeidheid enz. Toen ik dit weekend aan 
het lezen was over ULE en aan het invoelen was wat dit voor mij zou doen, is er al iets veranderd.

Ik voelde me als het ware in een soort lichtenergie zitten en moest er niets voor doen. Het voelde zo 
zacht en warm en “thuis”. De volgende ochtend was het nog steeds zo zonder dat ik ervoor moest 
mediteren wat anders wel nodig is. Ik kreeg met alle gemak contact met een aartsengel…. dit is  
sindsdien niet meer verdwenen! Woensdag in de namiddag gaf ik sessies aan klanten en merkte op 
dat ik minder energie nodig had om me te verbinden met de United Light Energy Bron en minder 
moe was tijdens de sessies… Toen kreeg ik jouw mailtje dat ik dan ook was aangesloten… Leuk om 
het niet te weten en het toch te voelen…

Het huis voelt ondertussen helemaal anders aan, hoe zal ik het beschrijven.. Opmerkelijk blijft het 
me om makkelijker te verbinden met een fijne trilling en ook buiten mijn werk om heb ik gewoon 
een hogere vibratie , wat heerlijk. Ik ben meer helder en minder snel vermoeid in mijn hoofd. Ik heb 
het gevoel dat ik in een ander huis woon: licht voelt anders, geluiden klinken naar mijn gevoel 
“anders”, en de aarding voelt helemaal anders, veel minder zwaar. Denk soms dat ik op wolkjes 
loop. Ziezo wou jullie dit even laten weten. En ben heel benieuwd naar de volgende dagen.  ~ 

~  Hier mijn ervaringen van de voorbij weken.

Mijn zoon (23) zegt geen verschil te voelen… Grappig dat hij wel zijn kamer opruimde, wat 
wonderlijk is. En zijn vriendin is hier komen studeren omdat het hier zo goed ging. Mijn zoon heeft 
een ochtendhumeur wat me opviel is dat dit nu minder is.

De eerste ervaringen zijn soms het meest duidelijk gezien het “grote” verschil daarna komt er wat 
gewenning …. Toch blijf ik me ervan bewust en geniet ik van de “zachte omarmende “ energie en 
de effecten die ik beschreef in mijn eerste mail….
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Meer info over United Light Energy – Woonbiologie dat werkt met een kristallen bol.
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