
Zuivering	van	de	ziel	
20.07.2018 -  

Christina van Dreien 

Een gids van Christina von Dreien 
"Ik wil graag verder gaan met dit belangrijke onderwerp in het volgende. Omdat ieder 
van ons in het verleden duizenden ervaringen heeft doorgemaakt en zich daardoor 
heeft geabsorbeerd en een overvloed aan dingen heeft gecreëerd. Veel van deze zijn 
echter op dit moment niet meer actueel en kunnen nu worden opgelost of 
getransformeerd omdat ze niet langer nodig zijn. 

De techniek die ik gebruik voor het oplossen werkt als volgt: Eerst maak je verbinding 
met de bron. Sommigen zeggen ook dat dit "God", "Schepper", "Bron" of "Alles dat is" 
is. Het betekent eenvoudigweg het centrum van de schepping van de 
alomtegenwoordige goddelijke intelligentie waaruit we allemaal komen. Ieder van ons 
is voortdurend verbonden met deze goddelijke intelligentie, alleen dat veel mensen 
zich er niet meer van bewust zijn. Het is dus belangrijk om opnieuw een bewuste 
terugkeerverbinding te maken met de bron. 

Hoe dat te doen kan heel anders zijn. Sommigen stellen zich voor dat ze vanuit alle 
energieniveau's uit hun hoofd reizen totdat ze uiteindelijk in een stralend, gouden 
licht duiken dat de bron is. Anderen stellen zich voor hoe een lichtkanaal ontstaat 
tussen hun kruinchakra en de bron. Er is geen methode die voor iedereen werkt, om 
de eenvoudige reden dat we zelf beslissen of een bepaalde methode voor ons 
werkt. De bottom line is dat we een foto kunnen vinden die ons bewustzijn als een 
bron kan accepteren. Bijvoorbeeld, als iemand mentaal een zuil van licht creëert die 
zo ver uit de hemel oprijst tot hij een glanzende gouden bal ontmoet, dan is die 
persoon op dit moment verbonden met de bron. Omdat hun bewustzijn accepteert 
dat de verbinding onmiddellijk is zodra de pilaar van het licht de bol raakt, en dat deze 
lichtende bol de bron is. 

Nadat we op deze manier met de bron aangesloten zijn, kunt u nu beginnen met de 
overbodige dingen op te lossen. Dus u wordt gevraagd dat, bijvoorbeeld alle 
contracten die we niet meer nodig hebben voor ons hoogste goddelijke goed, 
opgelost worden en dat, samen met alle bijbehorende opgeslagen geheugen in onze 
cellen,  back-upkopieën alle info energetische imprints/afdrukken en alle effecten en 
bijwerkingen. Dit is erg belangrijk, anders zullen de opgeloste items zichzelf opnieuw 
installeren met behulp van de back-upkopieën. 

Wacht dan maar. Meestal voel je wanneer alles is opgelost, dat op deze manier 
opgelost is. Als je niets voelt, dan vertrouw je erop dat het is opgelost. Het kan ook 
zijn dat bepaalde contracten voortvarend voortbestaan, bijvoorbeeld omdat ze nog 
steeds nodig zijn of omdat ze eerst nader moeten worden bekeken voordat ze 
kunnen worden opgelost. 



Door iets op te lossen, wordt op dit moment een energieke leegte gecreëerd. Deze 
kloof kan echter onmiddellijk worden opgevuld - idealiter met onvoorwaardelijke 
liefde.  

Hiervoor geeft de bron aan dat alle hiaten gecreëerd door de ontbinding zijn opgevuld 
met onvoorwaardelijke liefde. Ook kunnen eventuele verwondingen die voortkomen 
uit de eerder opgeloste dingen op deze manier worden genezen door instructies van 
de bron. 

Wanneer alle gewenste resoluties zijn gedaan, zou men eindelijk de energie van 
dankbaarheid moeten laten stromen. 

Met de hierboven beschreven techniek kun je niet alleen contracten opzeggen, maar 
ook veel andere dingen die we niet langer allemaal nodig hebben. Sommige van deze 
dingen komen uit het huidige leven, anderen hebben we al uit eerdere levens 
meegebracht. 

Hieronder staat een lijst met mogelijke dingen die waarschijnlijk verouderd of uit de 
gunst zijn in de meeste mensenlevens en die nu kunnen worden opgelost: 

• Contracten, beloften, overeenkomsten, verbintenissen, pacten 
• Armoede 
• Tekorten 
• Eed, bezweringen, gelofte 
• Shocks, trauma's 
• Verklevingen, gehechtheden 
• Blokkades, ziekten en ziekmakers 
• Angstpatroon, schuldpatroon, woedepatroon, haatpatroon, wantrouwen  
• Karmische belasting 
• Overervingen van al onze voorouders van vader en moeders kant 
• Vloeken, vervloekingen, verwensingen, verdoemenis 
• Inauguraties, inwijdingen, sacramenten, energetische zegels 
• mentale programma's, hersenspoeling, desinformatie 
• Gedachte patronen, overtuigingen, geloofsovertuigingen, voorstellingen, 

wereldbeelden 
• Aversies, afkeer, vijandelijke foto’s of beelden 
• Bezetenheid door buitenaardse energieën 
• Vreemde energieën (van andere mensen die over ons denken of praten) 
• Projecties (de ideeën die andere mensen van ons hebben) 
• astrale constructen (energieën geprogrammeerd met specifieke instructies) 
• astrale koorden, schroeven, spinnendraden en kettingen 
• Hologrammen, energie vervormingen 

•     Energetische implantaten (microchips, zenders, schakelaars, timers, nonorobots, 
etc.) 
 

In dit verband is het ook belangrijk op te merken dat niet alleen de ervaringen van 
onze eigen zielen worden opgeslagen in de cellen van ons lichaam, maar ook de 
geaccumuleerde ervaringen van onze voorouders. Dit omvat de ervaringen, ideeën en 
patronen van onze vader en moeder beide kanten en al hun voorouders. Dus, als 
erfgenamen van onze voorouders, dragen we met ons een overvloed aan dingen in 



ons cel geheugen mee, waarvan de meeste waarschijnlijk niet voor onze hoogste 
goddelijk voordeel zijn. 

Met dezelfde procedure als hierboven, kunnen we deze overgeërfde dingen door met 
de  intentie naar  de bron dit opheffen, door te zeggen dat alle verwikkelingen, 
verwarringen, patronen, armoede, beperkingen, blokkades, ziekten, ziekmakers en 
kwalen die we nog steeds van onze voorouders in onze cellen dragen en 
doorgegeven hebben aan onze volgende generaties volledig uit het systeem nu 
worden opgeheven  en genezen en door Onvoorwaardelijke Liefde, Licht en 
Dankbaarheid nu worden getransformeerd. Voor ons aller hoogste goddelijke goed. 
Nogmaals, natuurlijk, samen met alle opgeslagen geheugen in onze cellen - en back-
upkopieën, info-energetische afdrukken, effecten en bijwerkingen.  

Nadat we alles hebben opgeruimd wat niet meer ons hoogste goddelijk goed dient, 
inclusief alle achtergrondkopieën en nadat we alle energetische leegte die zijn 
ontstaan met onvoorwaardelijke liefde hebben gevuld, kunnen we ten slotte de 
volgende instructie geven: 💖"#$%Mogen al het licht, al het bewustzijn en alle trillingen die 
ik ben kwijtgeraakt, volledig geheeld en gezuiverd naar mij terugkeren en goed 
geïntegreerd en geactiveerd worden. 

Hoe vaak iemand op deze manier zijn ziel moet zuiveren, is individueel anders. Bijna 
niemand draagt alle bovengenoemde dingen bij zich, maar we hebben allemaal een of 
het andere om op te lossen. Afhankelijk van de omstandigheden in het leven, zijn 
sommige mensen ook meer bezig met bepaalde dingen dan anderen. Iedereen die in 
het openbaar is, bijvoorbeeld, is bijzonder blootgesteld aan buitenaardse energieën, 
omdat hij bijzonder attent is. Daarom moet hij zichzelf vaak reinigen van buitenaardse 
energieën. 

Dus we zijn allemaal uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen voor onze 
gemoedstoestand, om uiteindelijk de last van ons verleden te beëindigen en ons 
bewustzijn grondig uit te roeien. 

 

Geniet van dit proces » 

Christina von Dreien, in juli 2018 

 


