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Volle maan 18 aug
Kennis transformeren in wijsheid
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- Groepshealing deze avond op afstand
- Hoe weet je of voeding gezond is?
- Vertrouwen op de hogere macht?
- COLUMN vraag van de week: mijn
man fantaseert over vrouwen!

GROEPSHEALING
OP AFSTAND
Bij volle en nieuwe maan komen
krachtige frequenties vrij.
Velen voelen zich 5d voor de volle en
nieuwe maan al uit hen evenwicht. De
groepshealing op afstand is zeer
ondersteunend zowel emotioneel als
fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn
! Zoals de feedback hier toont.
Hoi Isabelle,
Wauw.....tranen in mijn ogen. Dit is
precies het proces waar ik de laatste
maand in zit. Ben even zonder woorden.
Dank je wel.
Hartelijke groeten,
L.L.
Spotprijs familiekaart: 100€ voor 10
sessies
Eenmalige sessie 15€
Verslag binnen de 6d.
INSCHRIJVEN kan tot 18 aug om
22.00!

Hoe weet je of voeding
gezond is?
Een aantal onderzoekers zijn erin geslaagt
om uit te meten of voeding nog echte
levenskracht bezit. Dat wordt uitdrukt in
Bovis.
Alles wat een trilling heeft van minimaal 6.500
Bovis, geeft energie en zal voedzaam en
versterkend zijn voor ons fysieke lichaam..
Voeding met een lagere waarde dan 6.500
Bovis kost energie en zal ons verzwakken EN
ziekmaken.
Voeding en dranken moeten zoveel mogelijk
biologisch, onbewerkte en versgeplukt zijn of
snel gevriesdroogt zijn. Kruiden,
homeopathie, bachbloesems, ..... zijn
allemaal positief ondersteunend. Vermijd ook
voeding in blik of plastiek omdat blik en
plastiek (300 bovis) een dode trilling hebben.
Vermijd zeker water in plastiekflessen omdat
die je hormonen zwaar belasten.
Gezond water is super belangrijk gezien ons
lichaam voor 80% uit water bestaat. Ik heb
een glas water gemeten met de ewo vitality
filter en ik kom op 24 000 bovis uit !!!
Ik heb nog 4 filters op voorraad. Neem je
gezond water mee op reis dankzij je filter.
De EWO Vitality Filter (amper 139€) wordt
geleverd inclusief 1 Vitality filter cartridge.
Stuur een email naar isabelle@isahealing.eu
om je deze waardevolle filter te bestellen.

Stuur een email of reply deze mail:
isabelle@isahealing.eu

Zo ge-FIXX-t

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298
0405 BICcode ARSPBE22 met
vermelding van uw naam en GRPS

Een gezonde maaltijd, extra energie en
vetverbranding? De Fixx eiwit shake meet
8200 op de bovisschaal !!!
Ontdek meer op www.pijnvrij.eu

Hemelvuur: de volle maan van 18 augustus 2016
De volle maan in augustus verwijst naar het hemelvuur of weerlicht. In deze maand kennen we
de ontladingsperiodes van afkoeling of tempering. Of zoals mijn grootvader het verwoordde:
“het scheiden van de zomer en de herfst”. De laatste dagen voel en ruik ik s'morgen en
s'avonds al de herfst maar treft me toch nog de kracht van de zomerzon in de middag. De
dubbele energie is duidelijk voelbaar nu.
Onweersbuien zullen hierin duidelijkheid scheppen en helpen afscheid nemen van de warme,
pittige zomer die ons voorzag van het nodige vuur en energie om nieuwe dingen te ondernemen
en te ontdekken. Er was voldoende licht en warmte om dingen tot bloei te brengen. Maar omdat
het moeilijk leven is in een jungle, helpt de natuur ons om terug ruimte te maken en orde op
zaken te stellen.
Bliksem is een ontlading die verkwikt. Het overschot aan energie dat de essentie verstikt wordt
hiermee losgelaten. De bliksem zet de positieve elektronen om in een gezonde negatieve
lading. Teveel positieve elektronen / ionen (pc, elektrische toestellen, wrijving, actie, ..) zorgen
voor een verstikking van de zuurstof en stofwisseling. Een waterval kent de hoogste
concentratie van negatieve ionen, zeelucht en de lucht na een onweer zijn even verkwikkend.
De huidige constellatie is een zeer ondersteunende, harmonisch geven die zal zorgen voor
verfrissing zowel fysiek als emotioneel. Emotioneel kennen we de flitsen van inzicht, die ons
kunnen treffen met de kracht van bliksemflits. Sommige inzichten laten ons daveren op onze
grondvesten. Nieuwe wegen openen zich en brengen rust of de juiste dosis gerichte actie. De
huidige krachten zullen ervoor zorgen dat je gerichte actie zal ondernemen omdat een frisse kijk
je zal treffen. Je zal als het ware de losse eindjes ontdekken zodat je alles kan integreren wat je
nu nodig hebt.
Wijsheid, inzicht & integratie
Deze maan zal je helpen om je eigen wijsheid te ontdekken. Wijsheid over hoe alles
samenhangt en zich met elkaar verbindt. Zowel jouw eigen innerlijke wereld als je plaats in de
uiterlijke wereld. Dankzij je flitsen van inzicht zal je in de mogelijkheid komen om ervaringen te
toetsen aan je eigen belevingen. In plaats van de waarheid van de ander voor waar aan te
nemen, zal het inzicht je helpen voelen wat klopt en wat niet klopt voor jou. Je zal uiterlijke
kennis op die manier kunnen verbinden met jouw innerlijk weten om zo te transformeren naar
eigen wijsheid. Wijsheid is je weten uitbreiden naar begrijpen, het is een integreren van dat wat
voor jou juist en versterkend werkt.
De waterman kracht (vrijheid en onafhankelijkheid ) zal je helpen om:
- eigenwijs jouw weg uit te stippelen
- zodat je eigenzinnig jouw leven kan verrijken met de juist zingeving voor jou .
De overgang naar Vissen zal je helpen verbindend te denken. Jouw unieke ZIJN, delen met het
geheel en het geheel ermee versterken zonder jezelf te verliezen. Verbindend denken houdt ook
in dat jij je kan verplaatsen in de ander. Het is mooi om je bewust te zijn van je noden
(vissenkracht) maar de ander (waterman) kan nog altijd niet in je hoofd kijken. De kracht van de
maan zal je helpen uitspreken wat je nodig hebt ipv te verwachten dat de ander als een magier
weet wat in je leeft. Verbindend denken en handelen zal al je relaties versterken en zuiveren. De
gedeeltelijke verduistering kan ervoor zorgen dat je probeert te vluchten in eenzaamheid omdat
je bang bent voor de ontlading of de zuivering. Focus je dan op hoe jij je zal voelen na deze
verkwikkende ontlading. Wie de bliksem begrijpt zal erdoor gefascineerd en beroerd worden.
Wees bereidt om te voelen, wees bereidt om je te bevrijden.
Het wordt een speelse, flexibele energie die je zal helpen te concretiseren en bij te sturen. Je
zal voelen wat er speelt in jou en je zal dit kunnen overbrengen. Je kan meer inzicht krijgen in je
angsten en hoe jij staat tov het je verbinden met de ander. Waarom en waar blokkeerde jij jezelf,
dat mag nu allemaal stromen en vrijkomen.
De ware kracht van waterman ligt in het zien van wie jij bent. Je bent uniek en authentiek en
toch een deel van het geheel. Het ene kan niet onder het ander. Maak contact met je lichaam, je
begrenzing waardoor je kan spelen en ervaren op aarde. Leer je begrenzing zien als een
belangrijke vriend. Maak contact met je hart dat net als de vis kennis heeft van alle
levensaspecten. Ontdek op die manier jouw waarheid en voeg deze wijsheid toe aan de
collectieve gemeenschap door ze actief in te zetten in jouw leven.

COLUMN: Hoe moet ik verder na het verlies van
mijn partner?
Beste Isabelle,
Ik weet niet goed hoe ik om moet met het feit dat mijn partner me bekende regelmatig te
fantaseren over andere vrouwen. Hij voelt zelfs iets voor iemand anders maar wil onze relatie
niet op het spel zetten. Ik voel me hierdoor zeer onveilig en onzeker.
Ik wou graag een klare kijk op de zaak dus wend ik me tot u.
Hoopvolle groetjes Clara.
Hallo Clara,
Ik kan heel goed in je gevoel komen en ik ben zeker dat alle vrouwen dat nu kunnen.
Zolang we worstelen met zelfafwijzing zijn we doodsbang om verlaten te worden.
Ik herinner me heel goed mijn jongere jaren waarin ik heel onzeker was en jaloers. Mijn ex
mocht naar andere vrouwen kijken en ermee praten maar ik ging me er altijd mee gaan
bemoeien. Een duidelijk maken van het is mijne vent, ik hou je in het oog. Er was altijd een op
mijn hoede zijn, mijn "onzekere" positie bewaken.
Van zodra jij je kracht en zelfbevestiging zoekt in de buitenwereld ben je kwetsbaar en bevind je
je in een zeer onzekere positie. Je bent niet bang om jezelf kwijt te spelen, je bent niet bang om
jezelf weg te cijferen maar je bent wel bang om te verliezen dat waarmee jij deze leegte vult.
MIjn advies is dan ook om je te focussen op het versterken van je eigenliefde, zodat je je
afhankelijkheid kan loslaten. Hoe angstiger je wordt, des te meer ga je je vastklampen aan hem
en zal je hem verstikken. Dit is de snelste manier om je partner zeker kwijt te spelen. Loslaten is
de snelste weg naar krijgen wat jij nodig hebt. Of je relatie versterkt of het was tijd voor jou om
een ander pad te bewandelen. Vermijd in elk geval elke vorm van weerstand, want weerstand
roept weerstand op. En zo zou die andere vrouw plots veel begeerlijker kunnen worden dan ze
eigenlijk in zijn ogen maar is.
Geef hem de nodige ruimte om te fantaseren want eerlijk gezegd moest hij dit niet doen zou ik
me zorgen maken. De meeste mannen doen dit. Zelfs terwijl ze seks hebben met hun vrouw zijn
ze in hun gedachten bezig met een andere vrouw. Dat is een ingebouwd biologische
overlevingspatroon dat ervoor zorgt, dat als de man zijn vrouw verliest, hij zich ondanks zijn
liefde voor haar toch kan vrijmaken om zich te verbinden met een andere vrouw. Zo zorgt de
natuur ervoor dat een nageslacht verzekerd is. Je zou bijna kunnen zeggen dat al was er maar
1 lelijke vrouw meer op aarde, hij met fantasie en wss de duisternis ;-) zijn drang op de duur niet
zal kunnen weerstaan en zo wordt de soort verzekerd.
Dit fantaseren is versterkend voor je relatie en daar hoef je je zeker geen zorgen om te maken.
Maak het bespreekbaar. Draag je haar eens anders, mss valse bril en pruik. Als je naar tv kijkt,
beoordeel dan de vrouwen en vraag zijn mening. Je zal ook ontdekken dat mannen op een heel
andere manier naar vrouwen kijken, dan vrouwen naar vrouwen.
Soms is het zo, zeker in langdurige relaties dat een zijsprong nodig is om terug duidelijk te
maken hoe waardevol de eigen partner is. Wanneer je hem die ruimte kan gunnen, zonder je
afgewezen te voelen kan hij na een tijdje terugkeren bij jou en zal je relatie er versterkt
uitkomen. Laat het duidelijk zijn dat dit best maar 1x voorkomt. Komt het meerdere malen voor
dan zou ik me toch vragen stellen. Maar dat kan je maar als je zelf stevig in je eigen schoenen
staat.
In mijn lievelingsboek de ingewijde van Cyril Scott, staat er een heel mooie passage over hoe hij
zijn vrouw de ruimte gaf om zich eventjes te verbinden met een andere man en dan te laten
terug te keren naar hem. Schitterend voorbeeld van echte kracht en liefde. Ik heb het in pdf voor
de mensen die het willen lezen.

VERTROUWEN OP DE HOGERE MACHT?
Laatst las ik een heel leuk Arabische gezegde met diepe
wijsheid: “Vertrouw op de hogere macht, maar bind wel je
kameel vast. “
Eenvoudig maar heel treffend beeldend weergegeven vind ik.
Als ik tijdens coaching het thema vertrouwen aanreik dan zie
ik telkens weer een verbouwereerd gezicht met de klassieke
vraag: “ Maar Isabelle hoe doe je dat eigenlijk vertrouwen
hebben?” Meestal is mijn gevat antwoord: “wel het tegendeel
doen van wat je nu doet ;-) ”. En de klanten kunnen dit grapje
altijd smaken. Het helpt hen ook om het verkrampte proberen en moeten,los te laten en te
relativeren.
Sommige zeggen me:” Isabelle ik heb daar al mee geoefend hoor maar dat werkt niet. Als ik
gewoon de teugels loslaat en me van niks meer aantrek dan is het slechter dan ervoor”. Wel wat
is vertrouwen dan wel?
Wat is vertrouwen?
Vertrouwen is een ja zeggen tegen wat jij voelt en dit blindelings volgen
Vertrouwen is je voelen als kompas inzetten om jouw leven richting te geven.
Vertrouwen is juist wel de teugels stevig in eigen handen nemen en houden.
Vertrouwen draait rond bewust keuzes maken gestoeld op je gevoel van wat je vreugde
geeft.
Vertrouwen draait rond durven beleven en ervaren, het moeten switchen in mogen
Vertrouwen is het tegendeel van de teugels loslaten en je van niks meer aantrekken.
vertrouwen is een bewuste keus, een actie die jij onderneemt om het
maximaal aan vreugde in je leven te aan te trekken,
met je gevoel als leidraad.
De denkpiste van : “Ooh leuk ik moet nu niks meer zelf doen, ik moet enkel vertrouwen hebben
en het komt wel goed”, is inderdaad de snelste denkweg naar problemen, rampen, irritaties en
onbegrip.
Sta nu eens bewust stil en geef je over aan je gevoel als je het woord vertrouwen leest. Voel
wat dit doet in je lichaam. Je zal merken dat je lichaam zich als het ware opent.
Lees nu de zin: ik moet niks meer zelf doen, ik moet enkel vertrouwen hebben, het komt wel
goed. Merk nu hoe je lichaam zich terug sluit. Een eerste stap naar vertrouwen is dan ook alle
moeten vervangen door mogen. Wanneer je mogen gebruikt, open je terug 2 denkpistes. Want
als je het ene mag, mag je automatisch ook het tegendeel. De kracht het woord mogen is dat de
keus volledig bij jou blijft.
Je bent de spil van jouw leven
Belangrijk om te onthouden is dat er maar één spil is in JOUW leven en dat ben JIJ. Wanneer je
de lading van het woord leven voelt, voelt dit aan als zowel een zelfstandig naamwoord ALS
een werkwoord. Met de term leven wordt bedoelt:” het geheel van ervaringen die jouw
potentieel verfijnen en versterken. Maar leven betekent ook het actief ontdekken door de keuzes
die je maakt.”
Bestaan, er zijn en leven is een actief gegeven met als enige constante de constante
verandering. Jij bent niet meer de persoon die jij 2 seconden geleden was. Van zodra jij
ontwaakt begin je te denken en popt je wereld als het ware op. Elke gedachte is een
verandering van energie.
Zonder jouw denken zou je niks benoemen en zou er niks zijn.
Je denken bestaat op 3 niveau's:
– ziel/ hogere macht
– ego/persoonlijkheid
– lichaam/materie
Als je vertrouwt op je hogere macht of je intuïtie, weet je dat je de juiste keuzes zal maken in
jouw leven. Je kameel, hier symbool voor je ego/persoonlijkheid dien je echter vast te binden (=
leiden) of het zal zijn eigen pad willen bewandelen, los van de leidraad van je ziel. Dit binden
staat ook symbool voor het rekening houden met de materiële wetten van deze aardse
schepping. Je lichaam is beperkter dan je geest. Wil je je bv vrij als een vogel voelen dan kan je
niet denken: “ ik vertrouw op de hogere macht, spreidt mijn armen en vlieg.” De wetten van de
materie zijn dan onverbiddelijk, je zal pletter storten en je lichaam verliezen.
De meest voordelige manier om keuze te maken
Wat is de beste manier om de voor jou goeie keuzes te maken in jouw leven? Volg je gevoel, nl
dat gevoel dat voor je eerste gedachte komt. Je ziel of hogere macht, zal je altijd leiden naar
dingen die je vreugde bezorgen. Als een persoon, ding of situatie je tegenstaat is het je ziel die
je laat weten dat deze trilling niet bij je past. Deze verbinding zal uitdraaien op een voor jou
onprettige ervaring.
Angst is een niet verbonden zijn met je hogere macht. Angst is je laten leiden door je beperkte
persoonlijkheid die je zal laten lijden ipv dat je geleidt wordt. Hier heb je 100% garantie dat je
onprettige keuzes zal maken.
Bij angst dien je je aandacht van je zonnevlecht (net onder je middenrif) naar je hart te
verplaatsen, en 7x diep tot in je buik te ademen. Bevestig jezelf dan dit contact met je hogere
zelf en weet dat als je vanuit dit punt keuzes maakt je erop mag vertrouwen dat ze de juiste zijn.
Dat is vertrouwen op je hogere macht vanuit een bewuste keuze rekening houdend met je
beperkingen als fysieke persoonlijkheid.
Ik wens je veel plezier op je levenspad vol vertrouwen.

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT
www.isahealing.eu

Facebook

coach/healer
www.pijnvrij.eu

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u isabelle@isahealing.eu toe aan uw adresboek.

