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GROEPSHEALING OP
AFSTAND

Belangrijk voor je
gezondheid.

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.

Gezonde voeding die nog voldoende
levenskracht bezit. De levenskracht
wordt uitgedrukt in bovis waarde.
Een minimale boviswaarde van 6500 is
nodig om je lichaam gezond te houden.
Vermijdt blikken en water uit plastiek
flessen.

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

Neem voldoende gezonde vetten wees
niet bang om olijf olie te gebruiken en
goeie boereboter .
Bakken en braden doe je in palmolie,
ghee boter (= geklaarde boter) of in een
goeie olijf olie.
Voor een gezonde spijsvertering drink je
melkkefif of waterkefir. Ik maak ze
dagelijks zelf en laadt ze dan op met
mijn orgon-tachyon generator.
Heb je last van obstipatie (zoals vele
van mijn klanten) drink dan tachyon
water met Psyllium (vlozaad), dat vind je
in de natuurwinkel.

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

En belangrijk volg je gevoel, luister wat
je lichaam nodig heeft. Het zal de
voedingsstoffen van je eisen die
tegemoet komen aan de mate van
eigenliefde die jij voor jezelf koestert.

INSCHRIJVEN kan tot 1 okt om 22.00!
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

Minder moeten, zal resulteren in meer voordeel
je legt jezelf grote discipline op
je dwingt jezelf door, te doen en er het beste van te maken
je probeert zoveel mogelijk je best te doen
je moet en je gaat jezelf veranderen, verbeteren

Het is de klassieke rode draad die ik bij al mijn klanten tegenkom. Er zijn weinig zekerheden in
het leven maar dat weet ik zeker, de mensen zijn een meester in moetjes en in dwang. Ik hoor
zo vaak : “Isabelle, ik moet en ik ga mezelf veranderen. Ik doe zo hard mijn best, het moet en
zal me lukken. Ik wil uit mijn misérie geraken”.
De klanten verschieten dan van mijn antwoord als ik hen zeg dat dit een spijtige zaak is. Het is
altijd een klein gniffel momentje voor me om deze boodschap met een uitgestreken gezicht te
mogen meedelen. Want ik weet al op voorhand dat er dan een moment van stilte en verwarring
komt. Maar tegelijkertijd is er een soort van bijna onmerkbare,onbewuste opluchting. Er is nog
wel wat verwarring omdat de klant verwacht een pluimpje te krijgen. Maar nee, ze krijgen het
gekke antwoord dat het een spijtige zaak is dat ze zichzelf willen veranderen of verbeteren.
Echter op de één of de andere manier stelt het hen wel gerust. De stiekeme onbewuste wens
om uit de ratrace van het moeten, van het overleven te kunnen, wordt hier aangeraakt.
Je bent een meester in het jezelf afwijzen
We zijn het als kind zo aangeleerd dat we niet ok zijn, dat we ons moeten aanpassen of
confirmeren aan de maatschappij, dat we niet op onszelf kunnen rekenen of vertrouwen.
Hierdoor blijven we onszelf opjutten en pijnigen. Niemand die ook kritischer is voor jezelf, dan je
innerlijke criticus. Steeds de lat hoger, hup steeds beter en anders, het is nooit genoeg....... Om
dit mechanisme beter te duiden gebruik ik graag het beeld van de ezel en de wortel. Jij bent de
ezel en de maatschappij zit op je rug met aan een stok een wortel die voor je neus gehouden
wordt. Hoe meer stappen je zet of hoe sneller je loopt, de wortel blijft op de één of de andere
manier onbereikbaar. Wel zo gaat het als jij steeds bezig bent met; ik moet veranderen, ik
moet......
Het willen jezelf veranderen is zinloos en tijdsverlies want dan doe je wat de maatschappij met
je doet namelijk je nog verder van jezelf verwijderen. Eventjes terzijde. In het woord jezelf,
ontdek je het woord ezel. Hoe vaak zegt men niet: wees geen ezel of gij domme ezel. Dat zijn
weer stilzwijgende bevestigingen dat alles wat met jezelf te maken is negatief of dom is.
Waarom wil je jezelf veranderen?
Stel jezelf eens de vraag: als jij jezelf wil veranderen, waarom wil je dat. Wat is er fout aan jou?
Wat wil je dan bereiken? Misschien meer kracht en energie, meer innerlijke vreugde, meer het
gevoel dat je je leven meester bent? Dat kan enkel als jij simpelweg jezelf BENT. Je hoeft niks
te veranderen aan jezelf, je hoeft enkel het besluit te nemen om jezelf te accepteren. Een ja
zeggen tegen zijn wat je bent in plaats van iets anders van jezelf te willen maken. Pas wanneer
jij jezelf bent, kunnen de dingen die bij jezelf aansluiten op je pad komen. Zolang jij moet en
probeert heb jij het gevoel vast te lopen in de modder.
De winst van het loslaten
Het ogenblik dat je minder moet, minder “gas” geeft zal je merken dat je uit je gevoel van
vastgelopen zijn kan schieten. Het lijkt een contradictie : door minder te doen, verder te
geraken. Ik verduidelijk dit aan de hand van een voorbeeld uit mijn leven. Ik was met de
zitmaaier het gras aan het afrijden maar ik heb een plek in de tuin waar een lichte verzakking is
en waar het water makkelijk blijft staan. Ik dacht ik probeer het toch maar en ja je raadt het al,
mijn achterwielen begonnen door te slippen en ik vreesde volledig vast te lopen. Toen dacht ik
aan de raad die ik al zo vaak gegeven heb nl minder is meer en ik liet het gaspedaal een kort
moment los en de machine schoot vooruit. Hoe kon dat nu?
Wel zolang je in drassige grond (je verwachtingen) blijft gas geven (het moeten, de dwang) heb
je geen grip omdat je wielen (je negatieve peptalk) blijven draaien. Het moment dat je loslaat,
vallen de wielen stil, is er dus grip en kunnen je voorwielen (je unieke potentieel) je op vaste en
goeie grond krijgen.
Pas wanneer jij voelt wat dingen met je doen, in plaats van te bedenken wat moet of zou
kunnen mislopen zal jij je leven weer vlot kunnen krijgen.
Voeden wat aan potentieel in jouw aanwezig is.
Stop met moeten, stop met willen het jezelf te veranderen. Red jezelf door jezelf te accepteren.
Hierdoor zal jij veel ruimte maken om de dingen die voor jou juist zijn te voeden. Je zal
gezonder worden, meer energie krijgen en meer overvloed aantrekken. Bekijk het eens zo: als
jij het zaad van een appelboom plant, verwacht je een appelboom en geen kriekeboom toch?
Waarom verwacht jij dan iets anders van jezelf dan dat wat in essentie in jou aanwezig is en
bedoelt om tot bloei te komen?
Door minder te verwachten zal je meer van je ware zelf en potentieel zien verschijnen.

Orgon en taychonenergie
TACHONENERGIE
Getachyoniseerde materialen hebben een indrukwekkend
effect op elke levende structuur die uit evenwicht is geraakt en
dus in chaos verkeert (pijn, veroudering, ziekte). Tachyon
heeft dezelfde eigenschappen als nulpuntenergie en bevat
dus de potentie van al-wat-is. Bij contact met tachyonen start een proces dat altijd leidt tot orde,
heling, verjonging en hogere evolutie
Voordelen van taychonenergie
Meer zuurstof in ons lichaam, groter uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in
geval van concentratiestoornissen, meer energie en intensere meditaties.
Blokkades verdwijnen, snelle helingssprocessen bij operaties, chronische vermoeidheden die
verdwijnen, ....
Tachyon herverbindt je lichaam met je volmaakte energiebron, waardoor het zelfherstellend
systeem actief wordt. Resultaat is een fysieke en emotionele ontgifting.
ORGONENERGIE
Orgon toestellen trekken de dode energieën aan en zetten die terug om in
levensenergie. Orgonites neutraliseren schadelijke, etherische delen van elektro-magnetische
velden EN maken ze terug positief en levensvatbaar. Dus alle huiselijke storingen door bijv.
computers, draadloze telefoons, mobiele telefoons, draadloze spelcomputers, magnetronovens,
etc. kunnen worden getransformeerd!
Levenswater en hoe het zelf te maken
Getachyoniseerd Water trekt levenskracht in iedere cel van het lichaam. Het gaat zelfs door de
bloed-hersenbarrière. Het zal het lichaam langzaam van binnenuit in een supergeleider voor
levenskracht veranderen. Het is de sleutel naar een stralende gezondheid en een lang leven.
Het heeft het potentieel om de energie, de weerstand, het evenwicht en de harmonie in het hele
wezen ingrijpend te vergroten.
Een bloedtest na 15minuten toont dat samengeklonterde rode bloedcellen ontklonterd zijn. Dit is
belangrijk, want hierdoor is er meer zuurstof beschikbaar voor de essentiële functies en vermijdt
je hartaanvallen en beroertes.
Ik heb een goedkope maar super krachtig orgon-tachon generator ontdekt. Kost maar 79€ en je
krijgt via deze nieuwsbrief 10% korting (= 8€ korting) erop. Zo kan jij altijd getaychoniseerd
water maken en kan je zelfs je voeding, juwelen en andere materialen ermee opladen. Ik ben er
alvast super enthousiast over. Mijn dochter woont in Turkije en ondanks de vitality filter op haar
kraan smaakte haar water nog niet echt lekker. Echter nadat ik een kan oplade op de generator
gaf ze aan dat het water nu echt lekker en drinkbaar was. Ik was zelf super verrast door het
grote verschil.
Stuur een email naar isabelle@isahealing.eu om je leven te verrijken met deze schitterende
orgon-tachyon generator.

Innerlijke balans opmaken
Het is tijd voor weer wat meer rust na de stevige eclipsen die
we achter de rug hebben. Het heeft bij de meeste mensen
flink gerommeld op de emotionele levensthema’s en nu zijn
we uit de woeligste baren en hebben we zoiets van: “pfff
genoeg is genoeg geweest”. Deze momenten zijn altijd heel
interessante momenten, omdat ze je uit de weerstand en in een soort van neutraliteit, meer
richting overgave brengen.
Het is net zoals in de natuur. De hevige stuwing en groeikracht is aan het keren om straks
richting moeder aarde te gaan voor rust en verdieping. De bladeren hangen nog aan de bomen,
verkleuren al heel mooi en zullen straks moeiteloos afvallen. Zo is het ook in ons innerlijk leven,
de heftigheid is eruit, de wonden of thema’s zijn er nog maar nu komt het inzicht en
verwerkingsproces. Je kan je nu een beetje “verloren of doelloos” voelen, omdat de push & rush
eruit is. Het is net alsof de stormwind wegvalt en je nu bijna je evenwicht verliest omdat je geen
kracht meer moet bijzetten.
De prachtige bonte kleurenpracht die zo kenmerkend is voor oktober maakt ons bewust van de
veelzijdigheid en schoonheid van het levensproces. Het laat je tot rust komen en stilstaan. De
natuur laat ons op deze wijze weten dat het groeiproces, automatisch je veelzijdigheid en kleur
vergroot. De verwondering voor de herfstpracht helpt ons op energetische wijze de wonden van
het ego te dempen. Zo communiceert de natuur met ons.
Blauwe Maan
De energie van de Blauwe Maan weeft hier zachtjes haar draden en dat zijn draden van pure
magie, van wonderbaarlijke dingen die kunnen gebeuren. Je kan iets compleet nieuws gaan
doen of iets compleet nieuws kan je leven verrijken en veranderen.
Weegschaal, 7, luchtteken, Venus
De Maan en de Zon staan naast elkaar in Weegschaal. Weegschaal zal helpen om gevoel en
ratio te laten samenwerken om de balans te hervinden. Het getal 7 staat ook voor een voltooid
proces, meer een innerlijk proces, het proces van zelfbespiegeling. Met Venus als heerser
werken we hier met de kracht van schoonheid en liefde.
Omdat er 3 decanaten of indelingen zijn per teken, zal de ene mens zich meer emotioneel
voelen, de ander zal merken dat het zal gaan over grenzen trekken, meer vanuit een
duidelijkere visie en de ander zal merken dat het over overvloed gaat. Dat zijn de 3 thema’s
waarop nu evenwicht zal bedongen worden vanuit de ziel. Voel waar je thema ligt; emotioneel,
grenzen, of verruiming. Waar wil jij meer evenwicht en schoonheid brengen nu in je leven?
Jupiter vermeerdering en gemak
Het zoeken van het nieuwe evenwicht zal normaal weinig moeite vergen daar Jupiter Maan en
Zon versterkt en ondersteund. Dus zelfvertrouwen en optimisme zullen deel uitmaken van deze
vernieuwende energie. Jupiter reikt de hand naar Maan en Zon, wat ervoor zorgt dat ieder goed
gevoel wordt vergroot. Extra groei zowel emotioneel/spiritueel als materieel is hier aan de orde.
Venus in schorpioen komt het hele proces ondersteunen in schoonheid. Je zal je licht als een
veertje kunnen voelen, een beetje het gevoel van de roze wolk want er zijn nu heel veel positief
ondersteunende energieën die het hele proces helpen dragen. En dankzij de energie van
schorpioen zal er geen half werk geleverd worden, want schorpioen gaat altijd tot op de bodem.
Dus meer bewustwording van wat is echte liefde, wat is diepgang, wat is echt ja zeggen tegen
jezelf.
Tweelingzielen
Venus, Jupiter en Neptunus zijn magische planeten van schoonheid, vermeerdering en
spiritualiteit. Een verdieping om U tegen te zeggen. Of je komt in diep contact met jezelf, of er
komt een ontmoeting met een tweelingziel. Want schorpioen raakt het essentiële, de diepere
wijsheid en wie kan dat beter naar bovenhalen dan een tweelingziel.
Een tweelingziel ontmoeten als je in balans bent is een verrijkende ervaring, maar ik merk bij
zovele klanten dat ze heel snel iemand als tweelingziel “brandmerken” en van alles projecteren
op die persoon. Zolang je dingen verwacht of zolang je zegt: “ik weet dat het mijn twin is maar
hij/zij durft er nog niet voor te kiezen, weet je dat jij vanuit je ego worstelt met een
hersenspinsel.”
Het is een feit dat de huidige energie portalen zich openen voor tweelingzielen, maar als je
dwang gebruikt weet je dat je ten prooi bent gevallen aan een wensgedachte. Pas wanneer er
voldoende innerlijke balans is en je geen verwachtingen meer hebt naar vervulling via een
ander, kunnen tweelingzielen elkaar vinden.
Maak gebruik van deze hele belangrijke energie nu om balans te vinden en zo een overvloedig
leven mogelijk te maken voor jou.
Tot morgen 22u kan je inschrijven voor de groepshealing op afstand op de nieuwe maan
energie. Stuur een email aan isabelle@isahealing.eu. Losse sessie 15€ of 10beurtenkaart 100€.
Isabelle Lambrecht
www.isahealing.eu
www.pijnvrij.eu

COLUMN: mijn partner behandelt me als een
praktisch meubelstuk.
Hallo Isabelle,
Ik snap niet hoe mijn partner me zo grof en zonder respect kan behandelen. Ik ben voor hem
niet meer dan een praktisch meubelstuk. Wanneer zal hij wakker worden en veranderen? Hij
speelt met me en als ik me niet meer kan dan wordt hij poeslief en is hij de man waarop ik
verliefd werd. Ik kan hem echter nog niet loslaten. Hoe kan dat nu allemaal?
Wanhopige groetjes
Mieke
Hallo Mieke,
Ik snap wat je bedoelt maar toch klopt alles als een bus. Zelf heb ik tot ergens aan mijn 40ste
met dezelfde thema's geworsteld. Enkel inzicht in het hoe het werkt heeft mij bevrijdt uit dit
jarenlang molenlopen zoals ik het noem. Het is nu aan jou om te beslissen of jij als een hamster
wil blijven in je tredmolen lopen of dat jij nu bereidt bent om voor jezelf te kiezen.
Zolang jij denkt je partner nodig te hebben, zolang jij bang bent het niet zelf te kunnen rooien,
zolang jij bang blijft om hem pijn te doen, zolang jij je gevoel afwijst en jij jezelf niet vertrouwd,
tot zolang blijf jij vastlopen in je zelfopgelegde gevangenis.
Je voelt dat het niet meer lukt (= je ziel die je probeert te sturen) maar je wil (je ego) je oude
vertrouwde zekerheid (= comfortzone, hoe pijnlijk ook) nog niet loslaten. Je verwacht van hem
dat hij veranderd omdat jij je eigen verantwoordelijkheid nog niet wil opennemen. Wil je een
beter leven dan ben jij de enige die je dit kan geven, niet de ander enkel jij.
Belangrijke vragen nu voor je zijn:
ben jij bereidt om ja te zeggen tegen een beter leven.
ben jij bereidt om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen
ben je bereidt om jezelf op de eerste plaats te zetten
ben jij bereidt om vreugde toe te laten in je leven
ben jij bereidt om de spil van je eigen leven te worden
ben jij bereidt om te leven ipv te overleven
Ps je partner gaat met jou om zoals jij met jezelf omgaat. Jij hebt duidelijk geen contact met
jezelf, bent afstandelijk en zonder respect naar jezelf. Je partner opend je enkel je ogen zodat jij
EINDELIJK de stappen ZELF durft te zetten naar een gelukkiger leven. Ik durf dit zo cru te
stellen omdat ik uit eigen ervaring spreek.
Succes

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.

