Bekijk de webversie

Nieuwe maan 1
sept
In-zicht

De kracht van een open hart.
Met een open hart kan je je overgeven aan het leven. Een
open hart is een hart zonder weerstand, een hart dat weet dat
acceptatie de weg is om mee te stromen op de stroom des
levens.
Met een open hart kan je genieten van je levensvraagstukken
omdat je weet dat ze een doel dienen. Je jaagt geen
antwoorden meer na.
Zolang je blijft zoeken naar antwoorden, snap je de vraag niet.
Levensvragen draaien rond beleving en ervaring opdat jij
JOUW waarheid kan ontdekken. Je hebt het ontdekt op het
moment dat begrijpt dat het antwoord een deel van jou is en jij
een deel van het antwoord bent. Zo vorm jij een wijsheid die
gedragen is door jouw unieke energie en draagkracht. Zo verrijk jij de schepping.
Geniet van de levensvragen en de antwoorden ontvouwen zich vanzelf.
Laat vreugde je enige leidraad en kompas zijn ipv angst !
Vreugdevolle groet,

INHOUD nieuwsbrief

Hoe weet je of
voeding gezond is?

- De nieuwe maan en haar invloed
- Groepshealing deze avond op afstand
- Hoe weet je of voeding gezond is?
- De kracht van een open hart!
- Vertrouw dat wat je het meeste raakt !
- COLUMN vraag van de week: waarom belt
hij me niet?

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.

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.

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.

Hallo Isabelle,
Bijzonder, net als met de individuele healings
merkte ik de werking vooral voorafgaand, in
dit geval donderdagmiddag. Ik voelde
vanalles in mijn lijf, alsof er een kracht wilde
doorstromen. Veel zuchten ook. Toen ik later
door de stad liep, zag ik de wereld en de
mensen op een andere manier en voelde ik
me steviger en meer geaard, prettig gevoel.
De dagen na de healing voelde ik verdriet,
boosheid/kracht, en meer mezelf.
Je verslag vind ik heel mooi en herkenbaar
en de beeldspraak prachtig en zeer
verduidelijkend. Dankjewel voor je mooie
werk,
Groeten,
Sofie

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.

Spotprijs familiekaart: 100€ voor 10 sessies
Eenmalige sessie 15€
Verslag binnen de 6d.
INSCHRIJVEN kan tot 1sept om 22.00!

Zo ge-FIXX-t

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

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

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

Vertrouw dat wat je het meeste raakt !
Het is belangrijk om je gevoel en emoties te volgen. We zijn
altijd op zoek naar goeie raadgevers in de buitenwereld terwijl
de meest volmaakte raadgever in je leven je lichaam is.
Het is de taak van je lichaam om ervoor te zorgen dat je kan
ervaren. En aan de ervaring is af te "lezen" of jij iets gedaan hebt dat aansluit op je zielewens of
niet.
Is de ervaring vreugdevol en energiegevend? Doe zo verder je zit op het juiste pad.
Is de ervaring irriterend, beangstigend en energierovend STOP en doe juist het omgekeerde
van dat waar je nu mee bezig bent.
Die zoekt die vind zegt het spreek woord. Wel ik zeg die voelt die vind ;-)

Nieuwe maan 1 september 2016: in-zicht
Elke nieuwe maan is een soort van reset moment en staat een nieuw begin. Concreet krijg je
elke maand de mogelijkheid om de dingen anders te doen. Onderschat deze invloeden niet.
Boeren en vissers zijn heel nederig als het om de maan energie gaat. Het helpt je ook om in
jezelf te kijken, in-zicht noemt men dit.
De nieuwe Maan van het Hemelvuur met hetzelfde thema ‘inzicht en waarheid’ (net als de
afgelopen volle maan) zal gezien de vele spanningsaspecten een langere tijd spelen. Wat maar
goed is want inzicht krijgen in jezelf en je eigen waarheid verfijnen is zeer belangrijk. Wees
tijdens deze periode eens extra alert op hoeveel verschillende manieren je van je eigen gevoel
en waarheid afgehouden wordt. De media en je omgeving, strooien met stereotype beelden of
met angstige drama's. Dat maakt dat jij denkt dat je gevoel fout is met als gevolg dat jij je
belangrijkste kompas, je gevoel verdringt & onderdrukt. Zo blijf jij hangen in het thema van de
zusjes van assepoester. Je probeert verwoedt je in het foute schoentje te wringen. Maar die
schoen lijkt zich inderdaad magisch aan te passen en blijft maar knellen. Wat je ook doet, hoe
klein je je ook maakt, zelfs al hak je je tenen eraf of de helft van je voet, de schoen past zich
asap aan.
Dit is één van de natuurwetten nl actie en reactie. Maak jij jezelf uit angst voor afwijzing kleiner
zal de buitenwereld gewoon meer plaats innemen. Maar volg jij je gevoel en neem jij je volle
ruimte in, dan moet de buitenwereld wijken en plaats voor je maken. Is het zo simpel? JA !
Nieuwe maan in maagd
De nieuwe maan zal tooien met de energie van het sterrenbeeld Maagd. De maagd zal je
helpen om orde op zaken te stellen. Ze is nuchter en praktisch, houdt van orde, regelmaat en is
een pietje precies. Zit je niet goed in je vel dan zal jij een kritische zeur zijn, zeer ijverig en
dienstbaar maar met op alles en iedereen kritiek. De valkuil is hier zelfkritiek omdat het thema
gaat over inzicht in je eigen waarheid. Verlies je niet in pietluttigheden, wees ook niet te
overijverig en cijfer jezelf niet weg. Dat zal alleen maar voor boosheid en irritaties zorgen. Voel
en bekijk nuchter wat de dingen voor je betekenen en als ze niet echt waardevol voor je zijn laat
ze los. Maak ruimte voor dat wat je wel wil. De maag kan je met haar kleingeestigheid
verstikken, geef jezelf de ruimte.
Nieuwe maan in maagd, fysiek voelbaar in de dunne darm
De maagd is verbonden met de dunne darm en het emotionele thema van de dunne darm, is
kwetsbaarheid. Wie kent niet het gevoel van de krimpende darmen als voelt dat je de controle
kwijt bent of als je een nieuwe situatie ingaat. Je voelt je kwetsbaar want je weet niet wat er gaat
komen en of je het kan hanteren. Je darmen geven je maar al te vaak een goed excuus om te
ontsnappen ;-). Laat je niet vangen door een
te kleingeestige en kritische denkwijze die je in een veilige, vertrouwde kooi vasthoudt. Onthoud
dat niemand je kan dwingen, jij bent de enige die de keuzes maakt in jouw leven. Je vrijheid ligt
in de manier waarop je naar de dingen kijkt, hoe je ermee omgaat. Bekijk waarom iets
weerstand bij je oproept en je zal ontdekken waar en hoe jij van je zielepad afgeweken bent.
Weerstand is altijd een geschenk als je de kracht van acceptatie juist inzet. Ontdek de zin van
de weerstand en je zal het geschenk nl jouw pad van vreugde her-ontdekken. Je zielepad is
alles wat je vreugde en energie geeft.
Er is op 1 september ook een zonsverduistering en kan aanvoelen als heb je geen contact met
jezelf. Dit zal je helpen om de dingen nuchter en praktische te bekijken.
Er zijn ook een paar aspecten die je extra zullen testen.
Man/zon tov saturnus laat je te afstandelijk naar jezelf kijken. Probeer spontaan te zijn, blijft uit
weerstand en forceer niks.
Maan/zon tov neptunus zorgt voor illusies en vals zelfbeeld maar als je spontaan en open blijft
zal het je voorgevoelens en intuïtieve vermogens juist versterken.
De samenstand van mars/saturnus zal je helpen je daadkracht met juiste focus gericht in te
zetten.
Maar Neptunus zal je testen of je echt wel weet wat je wil. Dus als je al twijfelt zal je het gevoel
hebben dat je helemaal niet meer weet wat je nu echt wil. Je zal je eerder slachtoffer voelen van
de omstandigheden dan een krachtig en bewust schepper.
Maar de hulptroepen zijn er met mercurius & jupiter, die licht zullen brengen waardoor je
makkelijker contact zal kunnen maken met je hogere zelf en dus ook de hogere inzichten kan
doorkrijgen.
Zoals elke maand is er ook nu weer de groepshealing op afstand.

COLUMN: Waarom belt hij me niet?
Hallo Isabelle,
Ik had een paar weken een hele leuke date maar hij liet niks meer van zich horen. Ik snap er
niks van. Ik stuurde hem een berichtje of er een probleem was en hij belde me dat hij er niks
van begreep. Hoe ongevoelig kan je zijn?
Wat is dat nu met mannen of deed ik iets fout?
Ik hoop dat je me meer duidelijkheid kan geven.
Warme groet, Claudia

Hallo Claudia,
Kan ik heel goed inkomen en dat is een typisch misverstand dat leeft tussen mannen en
vrouwen. Beide zijn onzeker maar vrouwen zullen de onzekerheid wegnemen en bevestiging
geven maar mannen willen niet te hongerig overkomen en zijn ook bang voor afwijzing.
Het zou veel leed uit de wereld helpen mochten mannen beseffen dat vrouwen veel behoefte
hebben aan geruststelling. Het zou goed zijn mochten vrouwen begrijpen dat mannen alle
relaties bekijken vanuit een soort zakelijke stand, het is slagen of falen voor hen. Dus als je in
zaken te hebberig bent verlies je al op voorhand. Een relatie is voor hen ook een soort deal
sluiten dus zij zullen bewust wachten om iets van zich te laten horen tot zij denken dat de kust
veilig is en ze niet te gretig overkomen. Ondertussen zit de vrouw haar kas op te vreten en als
de man dan iets van zich laat horen, verschiet hij zich een bult als hij een woest furie of een
kritische feeks aan de lijn krijgt. Hij vraagt zich in godsnaam af wat hij ooit gezien heeft in haar
of dat hij wel het juiste nr gedraaid heeft.
De vrouwen zullen hun frustratie uiten met een soort variant van " wat een lompe of
ongevoelige boer ben jij wel, niks van je laten horen en dan oppoppen zonder dat er een vuiltje
aan de lucht is?
De brave man heeft er helemaal geen idee van dat de dame gekluisterd zat aan de telefoon en
bijna magie gebruikte om hem toch maar te laten overgaan. Beetje bij beetje zorgt de
teleurstelling van het ontbrekende telefoontje en de onzekerheid van het wanneer het komt,
ervoor dat er meer en meer stoom uit de oren van de lieve dame begint te stomen. En zo
ontstaan er misverstanden.
Lieve dames, sms hem gerust om te laten weten hoe fijn je een bepaald deel van jullie avond
gevonden hebt. En dat je best benieuwd bent wat jullie volgende ontmoeting kan brengen.
Bestook hem niet met vragen, geef gewoon een positieve feedback. En laat dan de volgende
stap aan hem.
Mannen, een vrouw wil gewoon praten over haar belevingen. Bel haar gerust om te horen of ze
het leuk vond en laat haar maar praten. Vind je haar niet leuk stuur haar dan zo snel mogelijk
een berichtje dat je het een fijne avond vond maar dat je niet echt een klik hebt. Ze zal je
respecteren om je eerlijkheid.
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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.

