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GROEPSHEALING OP
AFSTAND

Belangrijk voor je
gezondheid.

Telkens bij volle en nieuwe maan !!!
Maximaal profiteren van de krachtige
energieën van volle en nieuwe maan met de
groepshealingen op afstand.
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 ! Lees meer feedback .

Een super boost als ontbijt?
FIXX ™ is een overheerlijke 24-Karat
chocolade shake maaltijd met vitaminen,
mineralen, anti-oxidanten, probiotica en
eiwit in een groente-en fruit mix.
Hiermee verzeker je jezelf van
voldoende voedingstoffen en de
mogelijkheid om je ideaal gewicht te
verkrijgen.

Dag lieve Isabelle,
Bedankt voor alle mooie berichten en de
verslagen. Het is heel bijzonder zo'n
groepshealing.
Ik zie dat er bij mijn zoon ook van alles
loskomt. Ik voel de healingen tot na een paar
dagen duidelijk doorwerken.
Warme groet, Caroline.

Voordelen van FIXX ™
Helpt de bloedsuikerspiegel regelen
(heel positief ook bij diabetes =
minder insuline inspuiten)
Bevordert het uithoudingsvermogen
Geeft energie
Helpt bij gewicht verliezen
Ondersteunt het immuniteitssysteem
Voorziet het lichaam van de nodige
aminozuren en proteïnen voor
algehele gezondheid
Ondersteunt het metabolisme voor
optimale gewichtsbeheersing, zowel
vermageren als aansterken bij vb
anorexia
De Fixx eiwit shake meet 8200 op de
bovisschaal !!!

Spotprijs familiekaart: 100€ voor 10 sessies
Eenmalige sessie 15€
Verslag binnen de 6d.
INSCHRIJVEN kan tot 30 okt om 22.00u !
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

Klanten en ikzelf merken een zeer
positieve invloed om onze mind en
energie. Ik vind het een topper en wil
niet meer zonder. Lees meer op
www.pijnvrij.eu

Verwachtingen, kweekvijver voor
problemen
Wat is dat toch met die verwachtingen?
Belangrijk is om het mechanisme van verwachtingen te
begrijpen. Want het zijn de gestelde verwachtingen die voor
vele spanningen en problemen in je leven zorgen.
Wanneer je het woordje verwachtingen bekijkt, vind je er het woord wacht in vervat: ver-wachting. Het is letterlijk een jezelf in wacht zetten. Een je ver van jezelf houden. Ik moet alleen al het
woord uitspreken en ik voel als het ware mijn energie stilvallen. Als de film die vertraagt
afgespeeld wordt. Probeer zelf eens? Je start als het ware krachtig en dan komt een soort van
letterlijke vertraging in de energielading van het woord. De meeste Hsp zullen dat wel kunnen
voelen. Is ook een leuke oefening in het leren de lading van iets voelen.
De essentie van een verwachting is jezelf in wacht zetten en wachten op jezelf. Dat wachten op
jezelf projecteer jij op je omgeving als een onbewuste eis. Je eist dat wat jij bij jezelf afwijst van
je omgeving. Want het leven heeft als doel vervulling, een terug heel maken.
Wat we eigenlijk doen, als we iets van de ander verwachten, is het leggen we onze macht in de
handen van de ander. Meer nog, we maken ruimte voor de energie van de ander in ons eigen
energiesysteem. Want dat stukje in ons eigen leven dat we zelf niet willen innemen zullen we
invullen via de energie van een ander. Het leven kent geen vacuum, het zoek altijd naar
vervulling. Op die manier maken we ons afhankelijk van de ander en dat zorgt voor heel veel
ongenoegen, irritaties en spanningen.
Verwachtingen zijn een ideale kweekvijver voor problemen.
Wanneer je je macht aan de ander heeft, kan je moeilijk krijgen wat jij echt wil. Want wat elke
mens echt wil: is zelfbeschikking, zelfvertrouwen, zelfgeloof, geluk en vreugde om zelfvervulling
te oogsten.
Wanneer je, je wil tot uiting of tot schepping wil brengen heb je kracht nodig. Wanneer je nu
verwachtingen stelt, wacht jij letterlijk op de kracht van de ander. Op dat moment kies jij er
(onbewust) voor om de kracht van de ander aan te wenden, om iets in jouw leven te scheppen,
vorm te geven of te realiseren. Waarom denk je dat de ander meer kracht heeft dan jij? Waarom
niet aan de slag gaan met de kracht die in jou aanwezig is?
Heb jij die macht niet? Jawel, elke mens heeft dezelfde macht. Want wat je in essentie met
macht kan, is ja of nee zeggen tegen iets. Macht is keuzes maken. Ben jij je er wel bewust van,
hoe krachtig de macht is om keuzes te maken? Heb je al eens stilgestaan bij het feit dat het
jouw keuzes zijn die je leven vorm geven?
Werkvragen waarrond je zelf kan werken:
Waarom stel jij verwachtingen aan anderen. Een onbewust verwachtingspatroon bij HSP'ers is
dat ze de anderen gelukkig en gezond willen zien/weten. Ontdekt je persoonlijke motivatie
hierin.
Waarom wachten op vervulling als jij zelf beschikt over die macht? Waarop wacht je op?
Probeer in de volgende dagen te ontdekken waarom jij je macht weggeeft, welke onderliggende
angsten of denkpatronen spelen.
Het hoe en waarom deze posities van onmacht?
Onmacht kan enkel omdat je angst, de tegenhanger van liefde, toegelaten hebt. Onmacht is je
knop van macht op de stand “on” zetten. De uit stand.
Hoe komt het dat zoveel mensen in de on-stand functioneren? Dat komt omdat je als kind
geleerd hebt om te wachten op de respons van de buitenwereld om je noden ingevuld te zien.
Als baby/peuter/adolescent was je afhankelijk van je ouders, je omgeving voor alles in je leven
inzake overleving. Voedsel, een dak boven je hoofd, handleiding over het reilen zeilen op deze
aarde. Telkens je jouw ding wou doen, werd je teruggefloten en erger, zelfs afgewezen. Jouw
geloof in de wereld werd gekwetst, jouw zelfbeschikkingsrecht was een aanfluiting, het
vertrouwen in jezelf werd weggeblazen. En hier staan we dan, als volwassenen nog steeds in
onze kinderschoenen.
Lieve mensen, het is tijd om onze kinderschoenen terug aan Sinterklaas te geven. Want onze
kinderschoenen zijn een fabeltje, ze zorgen niet voor geschenken. Nee, ze geven kortstondige
opvulling en raken vluchtig het idee van vervulling. Al snel vervelen ze je terug en val je terug in
een sleur en een patroon van verwachtingen. Ze zorgen uiteindelijk meer voor problemen en
een klein en afhankelijk van de anderen blijven.

Dagworkshop te Kortrijk
Hoe kan je je wensen realiseren.
Je wil wat maar valt steeds in je valkuil.
Je wil wat maar je durft niet.
Je weet wat je niet wil maar niet wat je wel wil.
Hoe pak je dat aan, hoe omzeil je je innerlijke
tweestrijd.
Deze en vele andere vragen worden geduidt met practische oefeningen in
deze dagworkshop die doorgaat op zaterdag 5 november en op zondag 13
november van 10.30u tot 17.00u
Prijs 155€, te betalen op rekening van Stepisa bvba bvba BE96 9795 9298
0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam en workshop +
datum

De nieuwe maan 30 oktober :
natuurlijke selectie
Deze nieuwe maan is een hele speciale maan. Ze is de 2de in
1 maand dus een zwarte maan genoemd. De zwarte maan is
een soort overtreder. Ze overtreedt wetten en structuren, ze
daagt uit. Verder draagt ze ook al de energie van de volgende volle maan van 14 november.
Beide manen geven een extra push in het onder ogen en naar boven halen van essentiële
stukken van jezelf. Er is dus een soort extra selectie dit jaar vanwege de 13de maan.
Je zal “moeten” een keus maken en iets “moeten” loslaten. En in de volgende 14dagen krijg jij
hier de ruimte voor om je voor te bereiden. Start geen nieuwe projecten op nu in de volgende
14d, ze zullen als een doodgeboren kind zijn. Geen levenskans omdat ze niet gedragen zullen
zijn door dat wat jij echt wil. Deze tijd zal je helpen inzicht te verwerven in waar jij je nog laat
manipuleren.
Maan in de schorpioen kracht
Je kan je een emotionele jojo voelen en extra zin krijgen om je terug te trekken. Schorpioen is
het teken dat speelt het scherp van de snee, tussen dood en leven. Een diepe emotionele
energie die tot op de bodem gaat. Wat jij probeert verborgen te houden voor de ander zal zeker
belicht worden. Spreek eerlijk vanuit je diepste gevoel want deze energie zal je uitvluchten
tegenwerken. De schorpioen houdt ook graag de controle omdat hij net zo gevoelig is. Probeer
dus niet de ander te manipuleren en zeg ook nee tegen manipulatie van de ander naar jou.
Weet dat zowel manipuleren als gemanipuleerd worden een teken van zwakte is. Volg je intuïtie
en luister ernaar. Er is een groot verschil tussen oordelen en keuzes maken. Als je intuïtie je
vertelt dat die ander of dat project niet goed voelt voor jou, luister daar dan naar. Dat wil niet
zeggen dat die ander slecht is, het vertelt je enkel dat de frequentie of de energie van die ander
niet aansluit op jouw energiepatroon.
Op het werk zal je de kans of opening krijgen om dingen bespreekbaar. Projecten die niet
gefundeerd zijn op je passie en gevoel van vreugde zullen hier in gevaar komen. Vecht er niet
voor het is een verloren zaak. Wees blij, dat er duidelijkheid komt. Het is belangrijk dat je loslaat
wat niet echt in je structuur thuishoort. Je kan het gevoel hebben dat je moet vechten voor je
deel, bekijk dan heel goed of het wel jouw deel is of je kleinzielig ego dat denkt:” ik heb er nu al
zoveel tijd en energie in gestoken of loslaten is nu gezichtsverlies”. Ga niet mee in die valkuil
maar kijk verder.
Maan in de vissenkracht: emoties als drijfveer om te scheppen
Neptunus wil zijn dromen waarmaken. Heeft lak aan de regeltjes van de maatschappij. De
zwarte maan zal je helpen af te ronden met dingen die energie van je wreten. In deze stand is
hij meesterlijk in zijn onthechting en een bewustzijn van de verbondenheid. Maar pas op voor
misleiding en het moeder Theresia syndroom. Hsp'ers zijn altijd bezig de ander te helpen maar
echt helpen is ruimte maken voor de ander, is luisteren. Doe niks in de ander zijn/haar plaats,
gun de ander de kans om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ontdek de magie van
vriendschap, van verbinding. Luister en kijk verder dan je neus lang is, vlucht niet in een
droomwereld maar maak je dromen waar. Je hebt iets te bieden dat uniek is, iets dat waardevol
is voor de ander. Stel je open voor de ander maar verlies jezelf niet. Zeg gerust:” tot daar en niet
verder” Laat je niet overweldigen door de emoties van anderen. Niks is fout in deze wereld, dus
bezondig je niet aan medelijden. De kosmos werkt feilloos, en wat jij op menselijk niveau niet
begrijpt zal zeker zijn duidelijke reden hebben op kosmisch en op zieleniveau.
Zwarte maan in Schorpioen
Zwarte maan is altijd pittig maar in schorpioen, die het onderste uit de kan wil en een venijnige
staart heeft, kan het best heftig zijn. Lieve mensen, deze stand zal je in contact brengen met je
diepste angsten die je diep hebt weggestopt. En ook met die facetten van jezelf waar je zo
moeilijk kan naar kijken. De energie is ondersteunend om deze nu te begrijpen en los te laten.
Zit je constant in gevaarlijk of moeilijke situaties dan heb je nu de kans om inzicht te krijgen in
het waarom of liever waaraan je wil ontsnappen. Zoals je weet is alles waaraan je veel denkt,
juist datgene wat zich zal manifesteren in je leven. Het mechanisme is dat waar je bang voor
bent ga je juist opzoeken of uitnodigen in je leven. Vb bang voor de dood dan kan je juist steeds
zoeken om je grenzen te verleggen en gevaarlijke sporten doen. Je flirt als het ware met dat
waar je geen controle over hebt of met dat stukje waarmee je je niet wil verbinden. Oude wrok
gevoelens kunnen plots oprispen, want een schorpioen heeft een olifantengeheugen en vergeet
nooit wat het aangedaan werd.
Pluto het onvermijdelijke gebeurt toch
Pluto is een heel hevige kracht, een alles of niks. Buigen of barsten, actie / reactie. Er zullen
vele positieve mogelijkheden en veel energie beschikbaar zijn om tot communicatie te komen.
Doch er is één maar, er zal een blokkade zitten op het hoger inzicht. En dat zal het werkpunt
zijn. Als je niet vooruit geraakt in een dispuut, is het omdat de hogere visie hier geen kans krijgt.
Blijf uit weerstand en vechtmodus, accepteer de feiten die spelen (= neutraal benoemen zonder
oordeel). Forceer niks, maar doe de moeite om het waarom, de essentie van het probleem op
tafel te brengen. Niet wat je wil of de verwachtingen maar het waarom, het welke waarde het
voor jou heeft. Het wat echt op je lever ligt ipv de “lullige” excuses die je maakt om je gezicht
niet te verliezen. Als je neutraal bent zal het hogere inzicht kunnen binnenkomen.
Relaties krijgen de kans om uit te bloeien
Op het gebied van langdurige relaties en huwelijken zullen er duidelijk lijnen getrokken worden,
zullen er knopen doorgehakt worden. Maar alles zal de liefde en schoonheid van de relatie
versterken. Oude zielebanden en tweelingrelaties kunnen nu extra in de kijker komen.
Al bij al weer een boeiende stap op onze levensladder.

Digitale homeopathie

Column: wat is mijn toekomst?
Geachte isabelle
Is het mogelijk om een's naar de toekomst te kijken omdat ik er niet meer uitraak en al veel hebt
meegemaakt in het verleden door dat ik mij vlug laat beinvloeden. En kan je ook kijken hoe het
is met de liefde want ik ben al heel lang alleen. Vriendelijke groeten pascal
Hallo Pascal
Ik doe niet aan toekomst voorspellingen om de eenvoudige reden dat ik liever help om mensen
in hun kracht te zetten ipv ze verder te ontkrachten. Niks is zeker want alles hangt af van de
manier waarop je met de dingen omgaat. Zowel met kaartleggen als atrologie kan je tendsen
aangeven. Nadeel is dat de mens er dan gaat naar leven ipv te leven naar zijn/haar hart.
Daarom dit ik niet aan voorspellen.
Alle problemen ontstaan vanuit onwetendheid. Ik geef je hier wat extra inzichten om je verder op
weg te helpen.
Jij weet blijkbaar nog niet dat je zelf je toekomst schept en vorm geeft. De manier waarop jij kijkt
naar de dingen bepaalt je keuzes die je maakt. Je keuzes vormen jouw leven. Niemand anders
kan kiezen in jouw plaats. Je kan je laten overbluffen of manipuleren maar dat is een keus.
Zolang jij geen contact maakt met je ziel die je kompas is, zal jij inderdaad het gevoel hebben
dat je er niet uitgeraakt. Zolang jij aan anderen blijft vragen wat je moet doen zal je vastlopen.
We maken allemaal veel mee in ons leven, daarom komen we op aarde. De vraag is wat JIJ
ermee doet? Het gewoon ondergaan en op naar de volgende klop op uwe kop OF beseft je dat
jij een stem hebt. Meer nog dat jij de enige bent met beslissingsrecht en macht in je leven.
Wanneer ben je te beïnvloeden ? Je bent maar beïnvloedbaar zolang jij geen contact maakt
met je gevoel en ziel. Zolang jij dingen doet tegen je hart in, zolang jij dingen doet die je GEEN
vreugde bezorgen. Kortweg, zolang jij handelt vanuit angst en denkt in termen van gebrek maak
jij van alles mee dat je niet leuk vind en dat je pijn doet.
Zolang jij niet lief bent met jezelf of jezelf niet graag ziet is het zeer moeilijk om liefde in je leven
aan te trekken. Eerst liefde zijn om liefde te kunnen aantrekken.
Waarschijnlijk niet het antwoord wat je wou Pascale maar het is wel het juiste antwoord om je
verder in je kracht te zetten.
Succes in elk geval.
Warme groet,
Isabelle Lambrecht
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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.

