
Help jezelf en de verkoop van jouw huis 
 
Een vlotte woningverkoop wil niet altijd lukken. Wellicht ziet jouw huis er tiptop uit, 
doet de makelaar of jij je uiterste best, en toch is er iets wat de verkoop belemmert. 
Een verstoring in de energie kan de oorzaak zijn.  
 
In ieder huis hangt de herinnering van alles wat ooit op die plek gebeurt is. De positief geladen 
energie van mooie en fijne herinneringen zoals vreugde en gezelligheid, liefde en blijdschap, 
maar ook de negatief geladen energie van teleurstelling, boosheid, tegenslag en machteloosheid, 
of stress van verdriet, ziekte, geldzorgen of rouw.  
 
De negatief geladen energie is voor ons gevoel van welbevinden belastend. Negatieve energie 
maakt dat we ons ongemakkelijk voelen, vaak zonder precies te weten waarom. Misschien kan je 
het je zelfs herinneren: dat je ergens een kamer of ruimte binnenkwam en je je niet op je gemak 
ging voelen, of sterker nog: hoofdpijn of buikpijn kreeg, of een gevoel van verdriet of angst. Het 
kan ook minder duidelijk zijn: je weet niet wat er mankeert aan de plek waar je bent, maar op de 
een of andere manier voel je niet de behoefte om daar te zijn of er te blijven.  
 
De negatief geladen energie die in jouw huis hangt, en voor jou zelf zo vertrouwd is geworden 
door de jaren heen, maakt dat een ander voor jouw huis tegenzin voelt. Dat gebeurt op onbewust 
niveau en straalt zelfs af van de advertenties op Funda en andere verkoopsites! 
  
Zoals alles wat ooit op een computer is ingetoetst bewaard blijft (zelfs na het wissen van de 
schijf!), zo blijft alles wat ooit in jouw woning is gedacht, gevoeld en gehandeld in het geheugen 
van jouw huis bewaard. Ook de energie van vorige bewoners of wat er ooit op de plek gebeurd is 
voor het huis er stond. Gelukkig kan je energie wel veranderen. Door de emotionele lading eraf te 
halen, neutraliseer je de energie. Na zo'n reiniging voelt de woning licht, ruim en ontspannen aan. 
Is letterlijk uitnodigend. Of het er nu om gaat er even te verblijven, of er permanent te gaan 
wonen!. 
 
Je voelt je in een huis met positieve energie helemaal thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energetische verstoringen die de energie in een huis kunnen belasten zijn onder meer: 
 - emotionele ervaringen van bewoners en vorige bewoners 
 - wateraders en/ of aardstralen 
 - technische straling van o.a zendmasten 
 
Heb je vragen? Kijk eens op onze website http://www.janssen-michels.nl of neem direct contact 
op         06 208 46 130 
 
Een “huisreiniging XXL” bevrijdt je zelf van oude emoties en verlicht je leven. Het kan absoluut 
helpen bij een vlottere verkoop van jouw woning!  
 
Vraag via de site http://www.janssen-michels.nl een gratis energetische gezondheidsmeting aan, 
en ontvang een uitgebreide rapportage van u en uw huis. 


