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De volle maan : je eigen verhaal activeren
Groepshealing avond op afstand
Belangrijk voor je gezondheid.
Je innerlijke zon laten stralen
3-daagse in Toscane

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 16 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

Je innerlijke zon of zonnevlecht laten stralen
Heel wat mensen worstelen met hun innerlijke zon die ze niet
kunnen laat schijnen waardoor je interactie en uitwisseling met
de buitenwereld voor problemen kan zorgen. Deze frictie zorgt
meestal voor boosheid en irritaties. Hoe ga jij daarmee om?
Sus jij dit in slaap door je terug te trekken en klein te maken of
ga jij je eisen gaan stellen en pogen om de controle te
houden.
De plexus solar draait rond het wie jij bent, je verhouding tot
de ander en je plaats in de wereld. Zolang je hier geen
duidelijkheid in hebt zullen er problemen zijn rond
hardvochtigheid, criticus zijn, teveel afstand bewaren en een
vorm van apathie of een pffff ik doe niet meer mee.
Wees je hier bewust van, durf erbij stil te staan. Schaamte is
hier het mechanisme dat alles remt. Durven beleven en zelf
bepalen wat je wil is hier de oplossing. Het recht of de kracht waarvan je hier gebruik moet
maken is je handelen, je daadkracht.
Werkpunt: duidelijk stil te staan bij wat jij kan en wat jij ermee wil? Om gebruik te maken van je
recht om te handelen, om je durf doelgericht in te zetten om balans te leren vinden in het thema
macht/onmacht door je vermogen te gebruiken om keuzes te maken en grenzen te stellen. Dit
wordt allemaal in werking gezet door de manier waarop jij naar jezelf kijkt, want het is je kijk op
het leven die jij manifesteert.
Je plexus is het effect dat jij op anderen hebt. Geef jij de anderen net als de zon leven en licht of
is je licht gedoofd door ontevredenheid en zelfafwijzing? Wees je bewust van wat je bent (1ste
chakra) en wat je wil voeden (2de chakra) en hoe je dit nu kan delen (3de chakra) met de
buitenwereld. Je kan het zien als de buitenwereld verwarmen met je gaven. Je plexus is dus het
hoe jij handhaaft of staande houdt in relatie met de ander. Als deze open is sta je stevig in je
eigen schoenen omdat je zelfwaardering en zelfvertrouwen hebt. Is deze geblokkeerd dan neig
je naar passiviteit/apathie, besluitloosheid en zal je eerder timide zijn en nooit krijgen wat je
eigenlijk wil.

3-daagse workshop in Toscane
Zo op de valreep ontdekte ik een prachtige locatie in Toscane
die heel rustig gelegen is en ideaal om er eventjes stil te staan
bij jezelf.
De energie van de volle maan gaat over het je eigen verhaal activeren. Wel dat is wat we zullen
doen in die 3-daagse in Toscane. Een pure verwennerij voor jezelf, want bewust stilstaan bij
jezelf in deze pittige, roerige tijden is een waar geschenk op je levensreis.
Zovele klanten die me vertellen dat ze wel weten wat ze niet willen maar absoluut geen idee
hebben van wat ze wel willen, wie ze wel zijn.
We worden geboren zonder handleiding en leven ons leven onder het motto :"al doende leren
we".
En toch is er een duidelijke handleiding heb ik al ontdekt maar meestal weten we niet hoe er
contact mee te maken.
Heb je zin en tijd om in jezelf te investeren dan zie ik je mss volgende week. De 3daagse gaat
door van dond 20 okt tem zon 23 okt.
Prijs is 700€ incl logement en huur wagen. EXCLUSIEF vliegtuigticket met rynair nu is rond de
85€ heen en terug, zelf te boeken.
Is een kleine huiselijke locatie met 8 slaapkamers met dubbel bed, 6 badkamers en grote
keuken waar we samen koken en groot haardvuur kunnen maken.
Dus maar een beperkt aantal mensen kan mee. Inschrijven kan tem zondag 16 oktober.
Indien je mee wil gaan naar Toscane stuur je me een email isabelle@isahealing.eu en vraag ik
om betaling op voorhand van de 700€ op rekening van Stepisa bvba bvba BE96 9795 9298
0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam en toscane + graag betalingsbewijsje
doormailen

Volle maan 16 oktober :
Je eigen verhaal activeren

Volle maan 16 oktober 2016 jacht en transformatie
Start van het jachtseizoen om de winter te kunnen overleven.
Graan tot brood vermalen, druif tot wijn persen. Grondstof tot voeding. Dat zal de rode draad
zijn en je uitdaging. Welke grondstof zal jij transformeren tot voeding? Je angstige ego of je
ware zelf? Angst tot zelfbeperking of vreugde tot zelfontplooiing.
Een volle maan is altijd een soort versterker van de emoties die je niet wil onder ogen zien. Het
versterkt en belicht dat wat jij eigenlijk zo hardnekkig probeert te onderdrukken. En deze volle
maan heeft echt alle ingrediënten om dit ten volle waar te maken.
Waar maak jij jacht op?
Is er iets waarachter jij jaagt? Iets waar je druk en dwang oplegt? Wees je er dan bewust van
want druk en dwang komt van je kleine ikje en toont je duidelijk dat je je niet op het pad van je
ziel bevindt. Kijk wat er nu echte grondstof is in je leven (met echt bedoel ik dat gedragen is
door vreugde) en kijk hoe je dit kan omzetten in voeding om je leven verder de voor jou
gewenste vorm te geven.
Volle maan in de ram energie
Ram is de energie die dingen openbeukt, de pionier, de individualiteit, je persoonlijke ik. Het is
de ik-ben-er energie, een beetje zoals je met de deur in huis valt. Deze maan zal je “dwingen”
om een standpunt in te nemen, om jezelf te manifesteren. Heeft te maken met je 1ste chakra, er
te staan en ja te zeggen tegen deze fysieke incarnatie. Ja zeggen tegen de materie, ja zeggen
tegen je lichaam en de kracht van je lichaam. Daar waar je je verstikt en onderdrukt voelt is als
een vat dat nu ontploffen. De ram zal je passie en daadkracht wakker schudden. Het kan plots
en vulkanisch zijn want Uranus zal er een schep bovenop doen. De mantel der “liefde” of het
dingen onder het tapijt vegen zal niet werken. Elke poging hiertoe zal als een lap op een rode
stier werken.
Deze invloed is bij uitstek geschikt voor het heractiveren van het groter plan achter je incarnatie,
nl je eigen pad, je eigen persoonlijke verhaal activeren. De overleving en de drang tot leven zal
je hier extra voelen.
Wapen je tegen impulsief gedrag, wees attent en gedraag je volwassen in dit heftig proces. Het
gaat over het veroveren van je onafhankelijkheid, de afbraak van dat wat je belemmert en
sommige bruggen zal je opblazen. Maar doe dit allemaal vanuit kracht en wijsheid en niet van
uit weerstand en gevecht.
Chaos, je onafhankelijkheid veroveren
De kracht van Uranus, Ram en Eris zorgen tijdens deze volle maan voor een zeker vorm van
chaos. Huidige doelen en plannen kunnen plots omgegooid worden. Het zal een heel eigen,
persoonlijk strijdtoneel zijn.
De uitbarstingen zullen eerder uitwerken in relatie of familie thema's. Schommelen ts veel
energie of juist heel weinig, ook eetlust en slaappatroon zal hier gevoelig getriggerd worden
door de Uranus energie.
Maar !!!!!!! heel belangrijk, elke verandering is een zegen als jij er op die manier kan naar kijken.
Dat is de kracht van de vrije wil, nl het hoe jij met de dingen omgaat. Hoe rampzalig de
verandering kan lijken in eerste instantie, ALTIJD is er een geschenk aan verbonden als je het
vanuit het zielestandpunt of het hogere inzicht kan bekijken. Acceptatie en overgave zijn hier de
sleutel.
Advies: verzet je niet tegen de verandering. Probeer mee te stromen en later zal het waarom
ervan duidelijk worden in je leven. Weet dat er geen fouten gemaakt worden, alles sluit
naadloos op elkaar aan. Dat is de wet van actie – reactie, een foutloze dans die niet altijd juist
begrepen wordt.
Best weer heel pittig en in aanloop van de volgende volle maan die een 13de maan is. We zijn
blijkbaar aan heel belangrijke dingen aan het werken nu vandaar deze extra kans dit jaar. Dit
komt maar 7x in 19 jaar voor. Maar meer hierover volgende maand.
Deze maand is het een fasten seatbelts on en broekbrettelkes aanspannen zoals we hier in
vlaanderen zeggen want het zal er hard tegenaan kunnen gaan. Maar je bent gewaarschuwd
dus jij kan er nu al voor kiezen om dit volwassen aan te pakken.
Tot 16 oktober 22u kan je inschrijven voor de groepshealing op afstand op de volle maan
energie. Stuur een email aan isabelle@isahealing.eu. Losse sessie 15€ of 10beurtenkaart 100€.
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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.

