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-	Groepshealing	deze	avond	op	afstand
-		Hoe	weet	je	of	voeding	gezond	is?
-		Waarom	is	acceptatie	zo	belangrijk!
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Waarom	is	acceptatie	zo	belangrijk?

Acceptatie?	Ben	je	gek,	moet	ik	accepteren	dat	hij/zij	mij	pijn
doet?
Moet	ik	accepteren	dat	er	mishandeling,	pesten,	terrorisme,
…...	is?

Moet	ik	accepteren	dat	angst	en	pijn	een	onderdeel	van	het																																																						
leven	is?

Als	je	een	oplossing	wil	voor	je	problemen	of	een	goeie	start	in	je	verdere	leven,	dan	antwoord
ik	hier	volmondig	ja.	Loop	niet	weg,	lees	gerust	de	tekst	door	je	hebt	er	niks	mee	te	verliezen	en
nee	ik	heb	mijn	verstand	niet	verloren	en	heb	alles	netjes	op	een	rij	;-).

De	meeste	mensen	interpreteren	het	woord	acceptatie	te	eng.	Als	acceptatie	voor	jou	wil
zeggen,	ja	zeggen	en	akkoord	gaan	met	alles,	begrijp	ik	heel	goed	dat	jij	steigert.	Maar	ik	heb
namelijk	ontdekt	dat	je	op	3	manieren	met	acceptatie	kan	omgaan.

De	3	zichtspunten	in	elke	mens.

Elke	mens	herbergt	3	posities	of	standpunten:
het	standpunt	van	het	ego:	dat	wil	enkel	gelijk	halen,	is	kleingeestig,	angstig,	reageert	vanuit
bescherming/weerstand
het	standpunt	van	je	hogere	zelf/ziel:	wil	vreugde	beleven,	wil	groeien,	is	ruimdenkend,	is
verbindend,	reageert	vanuit	overgave	en	nieuwsgierigheid
daartussen	ligt	je	bewuste	verstand,	die	ik	de	neutrale	observator	noem:	hij	benoemt	de	feiten
die	momenteel	spelen	en	maakt	ruimte	om	een	persoon	standpunt	in	te	nemen	en	keuze	te
maken
Wanneer	je	vanuit	het	standpunt	van	je	ego	handelt,	handel	je	ten	prooi	van	je	emoties.	En	een
emotie	heeft	altijd	te	maken	met	het	thema	van	overleving	en	onveiligheid.	Wanneer	er	iets
gebeurt	dat	pijn	doet	dan	voel	jij	je	aangevallen,	onterecht	behandelt,	onveilig.	Je	automatische
reactie	is	weerstand	en	verweer.	Anders	bekeken	wil	jij	de	huidige	situatie	niet	accepteren	maar
deze	naar	je	eigen	hand	(lees	visie)	zetten.	Het	is	alsof	jij	zegt:	o	machtige	kosmos,	ik	kleine
mier	zeg	je	dat	je	fout	bent.

Wanneer	je	handelt	vanuit	het	standpunt	van	je	hogere	zelf/ziel,	handel	jij	ten	prooi	van	je
gevoel	en	dat	heeft	altijd	te	maken	met	hoe	meer	ik	ervaar,	hoe	meer	ik	voel	dat	ik	leef	hoe
beter.	Wanneer	er	iets	gebeurt	dat	pijn	doet	kan	jij	met	je	hoofd	in	de	wolken	lopen,	of	alles	van
je	af	laten	glijden.	Een	het	is	niet	zo	belangrijk	waardoor	jij	ook	niet	de	les	leert	van	hoe	je	zelf
verantwoordelijkheid	kan	opnemen.	Hier	zit	een	niet	accepteren	van	de	wetten	der	materie.	En
weer	een	stuk	de	dingen	naar	eigen	hand	willen	zetten.	Het	is	alsof	jij	zegt:	o	ik	ben	onbegrensd
en	kan	en	mag	alles,	lukt	het	niet	in	dit	leven	dan	wel	in	het	volgend	leven.

Beide	standpunten	hebben	elkaar	heel	veel	te	bieden	als	ze	samenwerken.	Ziel	kan	ego	leiden,
zodat	het	ego	niet	meer	lijdt.	En	ego	kan	de	ziel	helpen	om	op	een	veilige	manier	zijn	eigen(-
wijze)	pad	te	ontdekken	in	de	materie.

Is	er	dan	meer	dan	materie?

Alles	bestaat	uit	energie	die	beweegt	op	een	bepaalde	manier	en	snelheid.	Zo	ook	een	rots
bestaat	uit	bewegende	moleculen	.	Moleculaire	stoffen	zijn	stoffen	die	zijn	opgebouwd	uit
moleculen	-	zoals	de	term	'moleculair'	al	zegt.	Moleculen	bestaan	uit	atomen	die	op	hun	beurt
weer	zijn	opgedeeld	in	een	kern	met	eromheen	elektronen.	De	kern	bevat	neutronen	en
protonen.	Protonen	zijn	positief	geladen	en	elektronen	negatief.	Neutronen	hebben	geen	lading.
In	een	normaal	atoom	zijn	er	altijd	evenveel	protonen	als	elektronen,	dus	is	de	lading	van	het
hele	atoom	ALTIJD	0!	http://wetenschap.infonu.nl/scheikunde/3553-de-3-soorten-stoffen-
chemie.html

Alles	in	de	tastbare	wereld	is	bezielt	en	heeft	een	bewustzijn.	De	ziel	is	het	energetische	luik
van	de	mens	dat	komt	ervaringen	opdoen	in	de	dimensie	van	de	materie.	Het	doel	is	voelen,
ervaren	en	dat	kan	maar	via	een	tastbaar	kanaal	nl	het	fysieke	lichaam.	Het	fysieke	lichaam
heeft	een	beheerder	nl	het	ego,	dat	perfect	weet	wat	fysiek	kan	en	niet.	Voorbeeld	het	ego
berekend	pijlsnel	of	jij	de	weg	kan	oversteken	of	niet	en	zorgt	er	zo	voor	dat	je	fysieke	lichaam
veilig	blijft.	Je	begrijpt	nu	beter	waarom	de	focus	van	het	ego	overleving	en	veiligheid	is.
De	ziel	heeft	echter	een	programma	dat	het	hier	wil	afwerken	of	ervaren.	Het	wil	namelijk	zoveel
mogelijk	vreugde	ervaren	en	wil	ontdekken	waartoe	het	in	staat	is	binnen	deze	fysieke
begrenzing.

En	hier	komt	acceptatie	als	sleutel,	die	beide	polen	verbindt	zodat	je	het	maximum	uit	je	leven
kan	halen	op	een	zo	prettig	mogelijke	wijze	voor	jou.

Je	wordt	geboren	zonder	handleiding	en	al	doende	leer	je	dus.

Wanneer	je	nu	worstelt	met	een	pijn	of	probleem	bevind	jij	je	teveel	in	je	linkerhersenhelft	die
verbonden	is	met	je	fysieke	lichaam.	Daar	laat	jij	alles	logisch	passen	binnen	jouw	denkkader.
Hij	heeft	niks	voor	mij	over,	zij	waardeert	me	nooit	en	het	lijkt	alsof	1	+	1	=	2	maar	zo	is	het	niet.
Je	vergeet	dat	je	linkerhersenhelft	een	verborgen	agenda	heeft	nl	angst.	Dus	zal	jij	alles	wat	hij
doet	kleuren	met	angst	voor	vb	tekort	te	komen.
Voorbeeld:	Wanneer	jij	je	partner	iets	vroeg	voor	jou	te	doen	en	hij	deed	dat	niet	adviseer	ik	je
de	kracht	van	acceptatie	te	gebruiken	ipv	je	onmacht.
Dat	doe	je	door	de	positie	van	de	NEUTRALE	observator	in	te	nemen.	Dwz	dat	je	de	feiten	van
de	huidige	situatie	benoemt	zonder	emotie	of	oordeel.	Dat	wordt	dan	:	hij	heeft	het	vergeten.
Acceptatie	houdt	in	dat	je	benoemt	wat	nu	is,	zonder	emotie/oordeel/conclusie.	Je	accepteert
dat	wat	nu	is.

Op	die	manier	schep	jij	ruimte	om	een	keus	te	maken	die	je	meer	vreugde	zal	bezorgen.	Je	zou
dan	kunnen	bedenken	dat	hij	het	mss	niet	gehoord	heeft,	of	dat	je	hem	niet	duidelijk	genoeg
gemaakt	hebt	hoe	belangrijk	het	voor	je	is,	volgende	keer	plak	jij	een	spiekbriefje	in	zijn	wagen,
…....
Het	ego	zou	het	hem	wel	inpeperen,	de	ziel	zegt	volgende	keer	beter	en	de	observator	bepaalt
duidelijk	zijn	positie	en	kan	van	daaruit	verantwoordelijkheid	nemen	voor	zichzelf,	zonder	de
verantwoordelijkheid	of	schuld	bij	de	ander	te	leggen.

In	het	begin	is	het	wat	zoeken	als	je	met	acceptatie	begint	te	oefenen.	Het	zal	2	dagen	lukken
en	de	3de	dag	niet.	Geef	dan	niet	op	want	zo	werkt	groei	nu	éénmaal,	2	stappen	vooruit	en
eentje	terug	achteruit	maar	dwz	dat	je	nog	altijd	ééntje	voor	uit	bent	;-).

Veel	succes	op	je	pad	naar	meer	vreugde	in	je	leven.

Isabelle	Lambrecht
www.isahealing.eu
www.pijnvrij.eu

Electromagnetische	geneesmiddelen.	Een	toekomst
zonder	nevenwerkingen.

De	blauwdruk

Is	het	mogelijk	om	zonder	medicijnen,	drugs,	vaccinaties	en
nevenwerkingen	of	andere	werkzame	stoffen	te	genezen?	Is
het	mogelijk	om	te	helen	door	medicijnen	te	vervangen	met
middelen	die	informatie	overbrengen,	zelfs	op	afstand?

Kunnen	onze	ziektekosten	premies	drastisch	omlaag?	Kunnen	we	in	principe	gratis	genezen
zonder	een	origineel	farmaceutisch	middel	steeds	weer	opnieuw	voor	te	moeten	schrijven	voor
elke	persoon	en	elke	ziekte?	Het	antwoord	lijkt	een	overduidelijke	JA	te	zijn!

Ik	ben	me	in	deze	materie	gaan	verdiepen	doordat	mijn	dochter	en	een	klante		teveel	problemen
hadden	met	de	lactose	van	de	celzouten.	Ik	vond	het	zo	spijtig	dat	zij	niet	meer	konden
beschikken	over	de	levensbelangrijke	celzouten	omdat	zij	niet	tegen	de	melksuiker	kunnen
waarmee	deze	verwreven	zijn.	

De	energetische	informatieoverdracht	bij	gezondheid	en	ziekte

De	non-lokale	energetische	en	holografische	informatieoverdracht	speelt	de	belangrijkste	rol,	bij
ziekte	en	gezondheid.	De	nadruk	ligt	hier	dus	niet	op	de	‘stof’	en	‘materie’	(enzym,	hormoon,
neurotransmitter,	medicijn,	drug	of	spuit),	maar	op	de	onderliggende	elektromagnetische
blauwdruk	van	die	stof	of	materie.	Deze	blauwdruk	is	gebaseerd	op	trillingen,	frequenties,
resonantie	en	interferentiepatronen.	De	wereld	van	dynamische	en	organische	energievelden
die	materie	aanstuurt	en	in	stand	houdt,	zou	je	kunnen	zeggen.	Feitelijk	de	ware	vorm	van
communicatie	binnen	en	tussen	alle	cellen	van	ons	lichaam.

Onder	de	materie	ligt	of	liever	gezegd	de	basis	van	het	ontstaan	van	de	materie,	is	de
onderliggende	energie.	

Via	Kirlianfotografie	heeft	men	het	bewijs	op	foto	dat	vooralleer	er	een	blad	groeit	aan	een	plant,
ze	eerst	de	energetische	vorm	zagen.	En	pas	toen	deze	voltooid	was,	kon	de	invulling	met	de
materie	beginnen.	Dus	er	was	eerst	de	energetische	overdracht	/	vormgeving	VOORDAT	de
materie	zich	kon	manifesteren.

Zo	is	het	ook	met	ziekte.	Ziekte	ontstaat	door	een	verstoorde	energieoverdracht	of	verstoorde
frequentie.	Via	holografische	informatieoverdracht	kan	men	deze	verstoring	opheffen.	

Deze	geïntegreerde	technologieën	omvatten	onder	andere	tachyon,	frequentie	therapie,
scalaire	velden,	digitale	homeopathie,	lichttherapie,	zappers,	homeographer,	aarding,
ontstoring,	kristaltherapie,	magneettherapie,	vibratietherapie	(qi-gong),	water-	en	voedsel-
vitalisatie,	plasma,	imprinting,	brainmachine,	acupunctuur,	Schumann	resonantie,	Schussler
zouten,	sporenelementen.	

Voor	de	mensen	die	interesse	hebben	ik	heb	een	UMBR	aparaatje	gekocht	om	zelf	op	maat
gemaakte	energetische	producten	te	maken.	Het	uitmeten	per	thema	(homeopathie,	celzouten,
bloesem,	sporenelementen,	chakra,	organen	kost	22€)	Neem	je		4	thema's	dan	krijg	je	gratis	de
uitmeting	van	de	chakra's	+	je	huidige	frequentie.
Het	flesje	(50ml)	met	jouw	op	maat	gesneden	remedie	kost	25€,	het	flesje	van	100	ml	kost	40€.

Wil	je	zelf	een	UMBR	apparaatje	bestellen	dan	kost	dit	465€	incl	de	energetische	programma's
en	bijbehoren.	Je	kan	dit	stellen	via	isabelle@isahealing.eu.

																						Volle	maan	16	september	:
																									oogsten	en	bezinning

Het	is	oogstmaan,	het	moment	om	het	volle,	rijpe	graan	te
oogsten.	Deze	maan	is	ook	heel	speciaal	omdat	ze	als	het
ware	de	hand	reikt	naar	de	zon	en	zo	een	bijna	continu
verlichting	garandeert.	Gedurende	deze	periode	komt	de

oogst	maan	gedurende	een	aantal	dagen	op	rond	zonsondergang	waardoor	er	langer	licht	is.
Hierdoor	kregen	de	boeren	vroeger	extra	tijd	om	hun	broodnodige	gewassen	te	oogsten.	De
maan	neemt	dan	als	het	ware	de	fakkel	over	van	de	zon	om	licht	te	brengen.	Maar	met	een
andere	energie.	De	zon	is	dynamiek,	de	maan	is	integratie.

Deze	maan	omvat	dus	veel	meer	dan	enkel	het	oogsten.	Wanneer	men	oogst	maakt	men
contact	met	de	hele	cyclus	van	groei.

Je	wordt	je	bewust	van	de	(meer)waarde	van	je	oogst,	zowel	materieel,	fysiek,	emotioneel,
energetisch	en	spiritueel.	Na	een	bewustwordingsproces	komt	altijd	de	volgende	fase	namelijk
het	loslatingsproces	van	dat	wat	je	niet	meer	wil.
Dus	met	het	oogsten	bekijk	je	de	som	van	je	vruchtbare	arbeid.	Wat	is	er	nu	echt	vruchtbaar
voor	je	geweest	en	wat	niet.	Je	maakt	als	het	ware	een	balans	op	en	onthoudt	welke	lessen	je
geleerd	hebt	en	hoe	je	je	oogst	van	volgend	jaar	rijker	kan	maken	of	beter	kan	laten	aansluiten
op	je	huidige	noden.
Oogsten	is	ook	tegelijkertijd	een	voltooiing	van	een	cyclus.	Eerst	heb	je	je	zaadjes	geplant,	dan
heb	je	ze	(hopelijk)	verzorgd	en	genoeg	water	gegeven	en	nu	rond	je	af	door	te	oogsten	wat	je
gezaaid	hebt.	En	heel	belangrijk	is	om	dankbaar	te	zijn	en	te	feesten	voor	wat	verworven	en	wat
geleerd	is.	Je	leerde	zowel	van	je	lach	als	van	je	tranen,	integreer	en	omarm	nu	alles.	Hierna	is
het	een	goed	moment	om	wat	tot	rust	en	inkeer	te	komen	zodat	je	alles	een	plaats	kan	geven.

De	Maan	in	vissen

Het	oogsten	kan	een	heel	gevoelige	snaar	bij	je	raken	en	je	laten	wegvluchten	in	je
droomwereldje,	want	oogsten	is	ook	begrenzen.	En	begrenzen	wil	zeggen	verantwoordelijkheid
nemen	voor	je	eigens	stukken.	Een	dat	wel	en	dat	niet,	en	voor	een	vis	is	een	grens	trekken	een
moeilijk	en	lastig	gegeven.	.	Het	kan	je	ook	boosheid	laten	voelen	en	een	gevoel	van
martelaarschap	geven.	De	hooggevoelige	vis	zal	extra	getriggerd	worden	door	de
maansverduistering,	die	nogmaals	de	onderliggende	emoties	benadrukt.	Het	is	oogsttijd,	dus	je
emoties	willen	ook	hun	zegje	doen	en	eindelijk	je	aandacht	oogsten.	Cheiron	komt	erbij	dus	je
oude	kwetsuren	en	mogelijks	kwetsingen	uit	de	bloedlijn	kunnen	ook	je	je	aandacht	vragen.

Merk	je	dat	je	emoties	oppoppen	erken	ze	dan,	benoem	de	pijn	/	het	ongemak	maar	doe	het
vanuit	een	punt	van	acceptatie.	Dat	doe	je	door	dit	benoemen	in	de	derde	persoon	te	doen.	Vb
Isabelle	voelt	zich	tekortgedaan	omdat	…....Op	die	manier	kan	je	uit	de	greep	van	je	emoties	en
ze	toch	de	nodige	aandacht	geven.	Erna	kan	je	op	een	neutrale	manier	bepalen	wat	je	wel	en
niet	wil.	Belangrijk	bij	een	kwetsing	is	het	eerlijk	onder	ogen	durven	zien	waarom	jij	pijn	voelt.
Dwz	je	verborgen	agenda	zien.	Vb	als	je	je	tekortgedaan	voelt	is	dat	omdat	jij	een	verwachting
had	die	je	niet	duidelijk	geuit	hebt.	Wees	dan	zo	authentiek	en	eerlijk	mogelijk	in	het	vervolg.

Mars	vierkant	maansverduistering

Een	vierkant	aspect,	kan	je	al	een	beetje	raden	welke	invloed	dat	zal	geven.	Je	kent	het
spreekwoord:	“mijn	leven	draait	vierkant”.	Mensen	nemen	dit	negatief	maar	eigenlijk	staat	het
vierkant	voor	de	materie.	Het	heeft	4	stevige	hoekpunten	waardoor	een	ervaring	goed	gegrond
kan	worden.	Dat	wil	zeggen	dat	de	hoekjes	die	jij	nu	afrond	of	eigenlijk	wegdrukt	zich	niet	meer
zullen	laten	wegdrukken.	Ze	willen	een	duidelijke	uiting	in	de	materie,	ze	willen	erkenning.	Mars
staat	voor	je	daadkracht,	je	power	en	assertiviteit.	Als	deze	in	aanraking	komt	met	een
maansverduistering	binnen	de	energie	van	een	vierkant	dan	zal	je	merken	dat	dit	voor	innerlijke
spanningen	zal	zorgen.	Je	daadkracht	kan	zich	gevangen	voelen	binnen	het	vierkant	en	dat	kan
agressie	opwekken,	je	wil	je	bevrijden	van	je	aardse	ketenen.	Dat	wat	veilig	en	vertrouwd
voelde	zal	plots	als	een	molensteen	rond	je	nek	kunnen	aanvoelen.	Focus	dan	niet	op	dat
gevoel	van	gevangenschap	maar	erken	dit,	benoem	het	vb	ik	voel	me	gevangen/verstikt/
machteloos	omdat	…..	en	benoem	nu	wat	je	wel	wil	en	waarom	jij	dit	niet	voor	jezelf	realiseert.
De	maan	in	vissen	is	ook	de	wijze	innerlijke	vrouw	die	je	kan	leiden,	voel	wat	je	wel	wil.

Oefening	als	jij	je	overweldigd	voelt.
Haal	diep	adem,	benoem	je	frustratie.
Doe	een	stap	naar	rechts	(=	neutraal	middenveld	waar	je	observator	zit)	en	dan	naar	achteren
(=	zo	ontkoppel	je	jezelf).
Leg	je	linkerhand	net	onder	je	navel	en	maak	contact	je	buikgevoel	terwijl	jij	innerlijk	zegt:	geef
me	inzicht	in	welke	handeling	/	weg	nu	het	beste	aansluit	op	wat	ik	echt	nodig	heb.
Adem	een	2tal	minuten	diep	en	rustig.
Doe	nu	weer	een	stap	vooruit	en	naar	rechts	(=	maak	je	contact	met	je	ziel	en	toekomst)	en	zeg
ik	weet	wat	ik	moet	weten	op	het	juiste	moment.
Voel	eventjes	en	schud	je	lichaam	dan	zachtjes	dooreen	door	je	benen	en	armen	te	laten
schudden/trillen.

Isabelle	Lambrecht

Zoals	elke	maand	is	er	ook	nu	weer	de	groepshealing	op	afstand.	

Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Volle	maan	16	sept
Oogsten	en	danken

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.

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

Spotprijs	familiekaart:	100€	voor	10	sessies
Eenmalige	sessie	15€
Verslag	binnen	de	6d.

INSCHRIJVEN	kan	tot	16	sept	om	22.00!

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

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

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.		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	!!!	De	filter	kost	139€,	incl	1
Vitality	filter	cartridge.

Stuur	een	email	naar
isabelle@isahealing.eu	om	je	deze
waardevolle	filter	te	bestellen.	

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

COLUMN:	Is	het	een	slim	idee	om	koorden	door	te
knippen?
Hallo	Isabelle,

Vraagje?	Ik	begrijp	om	te	beginnen	niet	veel	van	"Koorden	"	doorsnijden.	Maar	is	het	een	slim
idee	om	je	koorden	te	knippen	met	je	(	vermoedelijke)	tweelingziel?
Niet	dat	we	bij	elkaar	zijn	,	want	hij	zit	nog	in	zijn	eigen	proces.	Maar	loslaten	(	en	het	gemis	)	is
me	nog	niet	gelukt.
is	het	dan	aangeraden	om	het	dan	juist	wel	te	doen	of	juist	niet?
Groetjes	Sandra.

Hallo	Sandra,

Het	is	idd	voor	veel	mensen	onduidelijk	wat	koorden	juist	zijn.	Koorden	zijn	energetische
verbindingen	die	je	legt	in	dit	leven,	vanuit	je	huidige	persoonlijkheid.
Zolang	je	nog	teveel	de	kaart	trekt	van	je	ego	of	anders	gezegd	danst	naar	de	pijpen	van	je	ego
zijn	die	koorden	een	verzwakking.	Een	koord	uitgaande	vanuit	het	ego	is	een	koord	ontstaan
vanuit	kwetsing,	nood	en	hulpbehoevendheid.	Maw	je	denkt	iets	uit	de	buitenwereld	nodig	te
hebben	en	je	klampt	je	eraan	vast	via	een	koord.	

Wanneer	je	koorden	die	je	remmen	doorknipt	hoef	je	niet	bang	te	zijn	dat	je	je	daarmee
losmaakt	van	de	ziel.	Op	zieleniveau	blijf	je	altijd	verbonden.	
De	mensen	verwarren	dat	vaak.	Wanneer	ik	tijdens	een	healing	koorden	doorknip	is	dat	een
healing	voor	beide	partijen	omdat	koorden	aardgebonden	zijn	=	ego/kleine	ikje.	Dus	de
aardsekoorden	doorknippen	is	een	bevrijding	van	de	afhankelijkheid	van	elkaar	waardoor	je	juist
ruimte	maakt	voor	jezelf	EN	elkaar.

Een	koord	is	altijd	gekoppeld	een	ego-verwachting	=	kleinhoudend	,dat	is	alvast	mijn	ervaring.

Wees	dus	niet	bang	om	koorden	los	te	snijden.	Dat	doe	je	als	volgt:

Doe	je	ogen	dicht	en	kijk	waar	hij	staat	op	je	veld,	zet	hem	voor	je,	zie	nu	de	draad	die	jullie
verbindt	en	knip	die	door	met	een	GOUDEN	schaar
Rol	nu	het	eindje	van	jouw	draad	terug	in	jouw	lichaam	en	het	zijne	in	zijn	lichaam	en	zet	hem
dan	energetisch	op	minimum	10m	van	jou.	
Als	hij	terugspringt	zet	er	dan	een	glaswand	voor
doe	dit	zeker	7	d	of	totdat	je	voelt	dat	hij	berust	in	zijn	plaats	daar.

Succes			

Hartegroet

Isabelle	LAMBRECHT																																									coach/healer																																																								
																																www.isahealing.eu																																							www.pijnvrij.eu

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.
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