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Volgens	de	germaanse	geneeskunde	en	mijn	ook	mijn
ervaring	is	ons	lichaam	idd	voor	ons	ipv	tegen	ons.	Als	het	pijn
doet	of	geblokkeerd	is,	is	dat	omdat	wij	onszelf	in	gedachten
pijn	doen	of	blokkeren.	Helaas	zijn	dat	vaak	diepe	onbewust
gedachten	waardoor	het	lijkt	alsof	ons	lichaam	tegen	ons	is.

Omdat	gedachten	altijd	materie	aantrekken	moeten	onze
gedachten	op	de	één	of	de	andere	manier	vorm	krijgen	of
tastbaar	worden.

Eerst	worden	we	zachtjes	allert	gemaakt	of	gespiegeld	hoe	we
met	onszelf	omgaan	via	lastige	mensen	of	situaties	in	ons
leven.	Slaan	we	deze	weg	als	lastige	vliegen	dan	zakt	het
dieper	in	onze	levensstructuur	nl	ons	eigen	fysieke	lichaam.

Hoe	ontstaat	90%	van	de	ziekten	?

De	meeste	lichamelijke	aandoeningen	(ziektes)	worden	in	onze	samenleving	veroorzaakt	door
psychische	conflicten,	die	door	het	onderbewustzijn	biologisch	worden	ervaren	en	verwerkt.
Zolang	deze	conflict-situatie	blijft	voortbestaan,	probeert	het	organisme	dit	op	psychisch	en
organisch	niveau	tot	een	oplossing	te	brengen,	lees	te	ontladen	uit	het	systeem.

Bij	een	juist	begrijpen	en	toepassen	van	de		Germaanse	Geneeskunde	spreekt	men	van	een
genezingskans	van	95	tot	98%.	Dan	bedoelt	men	een	volledige	genezing	met	herstel	van	alle
lichaamsfunctiesen	in	sommige	gevallen	zelfs	verbeterd.	Verwezen	wordt	naar	alle	mogelijke	
ziektes,	dus	kanker,	hart-	en	vaatziekten,	maar	ook	chronische	ziektes,	allergieën,
verlammingen,	onvruchtbaarheid,	diabetes	enz.

Zelfs	op	het	gebied	van	depressies,	maniën,	dwangneurosen,	psychosen,	schizofrenie	en
spontane	misdaden	zijn	de	biologische	natuurwetten	van	toepassing.

Deze	ontdekking	maakt	ons	duidelijk	dat	we	geen	flauw	idee	hebben	van	hoe	het	lichaam	echt
werkt.		Ziekte	is	eigenlijk	een	genezingsreactie	!!!	Een	spontane	biologische	automatische
reactie	om	te	verwijderen	of	onschadelijk	te	maken	(inkapseling)	van	de	blokkade.	En	wij	maar
vechten	tegen	ons	eigen	genezingsproces	genaamd	ziekte.		Ziekte	is	geen	falen	of	fout	van	de
natuur,	maar	onderdeel	van	een	groter	biologisch	programma.	En	met	deze
speciaalprogramma’s	wordt	ons	een	tweede	kans	gegeven	om	als	individu	en	als	soort	te
overleven.	We	lijden	een	biologische	conflict	wanneer	we	in	een	situatie	terecht	komen	die	we
emotioneel,	op	dat	moment	niet	kunnen	verwerken	(shock).	De	reactie	van	ons	lichaam	heeft
maar	1	doel	nl	tijd	rekken.	Dit	zodat	wij	ondertussen	onze	emotionele	kracht	kunnen	vergroten
zodat	we	op	een	later	tijdstip	een	herkansing	krijgen	op	dit	thema.

De	kracht	van	de	eenvoud	en	intuïtie
Mochte	we	meer	intuïtief	(instinctief)	en	authentiek	te	werk	gaan	–	zoals	de	zoogdieren	het	doen
–	zouden	we	onze	conflictenzeer	eenvoudig	en	efficiënt	oplossen.
Door	het	verlies	van	onze	intuïtie	hebben	verloren,	moeten	we	het	nu	intellectueel	benaderen,
wat	veel	ingewikkelder	is	en	veel	meer	inspanning	van	ons	vraagt.	Voor	de	intellectuele
benadering	hebben	we	kennis	(wetenschap)	nodig.	Deze	kennis	is	in	de	biologische
natuurwetten	vastgelegd.		
	
Het	is	echter	geen	gemakkelijke	materie	maar	hier	kan	je	een	schitterend	verhaal	vinden	over
hoe	een	shock	door	het	lichaam	luminieus	opgevangen	en	gedragen	wordt.

Zoals	reeds	geschreven	zijn	er	dit	jaar	13	manen.	Dit
opent	een	ingang	naar	een	transformatie	naar	een	hoger	bewustzijn.	Dit	omdat	13	een
heilig	getal	is	dat	lang	is	doodgezwegen	en	net	als	de	vrouwelijke	zelfs	tot	iets	duivels	en
negatief	gemaakt	werd.

13	is	gekoppeld	aan	de	energie	van	de	godin	en	de	vrouwelijke	kwaliteiten,	oa	het
denken	met	het	hart.	2016	stond	dus	in	het	teken	van	opruiming	en	extra	kansen	naar	het
hogere	denken,	een	extra	kans	op	harmonie	en	balans.	Dus	ook	deze	laatste	vollemaan
van	2016	is	een	extra	herkansing	om	dat	wat	je	tot	nu	niet	wou	loslaten	toch	nog	los	te
laten.	Neem	je	tijd	om	stil	te	staan	bij	het	waar	jij	je	nog	aan	vastklampt	of	waar	je	nog
energie	blijft	aan	geven	ondanks	het	feit	dat	je	er	geen	voldoening	aan	beleeft.

Maar	7	keer	in	19	jaar	hebben	we	te	maken	met	een	dertiende	maan.	Deze	markeert
steeds	een	belangrijke	fase	die	zal	inzetten	volgend	jaar.	Vb	in	1997	vond	ik	volgende
invloeden:	de	start	van	de	Harry	Potter	hype	waardoor	bij	iedereen	magie	normaal	vindt,
zowel	groot	als	klein.	De	kolonie	Hong	Kong	en	Macau	werden	teruggegeven	aan	China
waardoor	China	weer	eigen	baas	werdt	in	eigen	land.	Princes	Diana,	een	“valse	god”
icoon	sterft.	Het	sekschandaal	Monika	Lewinsky,	heilige	huisjes	aan	flarden.	De
Olympische	Zomerspelen	van	2004	worden	toegewezen	aan	Athene.	Heel	symbolisch
omdat	ruim	honderd	jaar	geleden	het	Athene	was	waar	het	allemaal	begon.	De	eerste
terroristische	aanslagen	in	Egypte,	wat	toen	nog	een	rariteit	was,	de	ratrace	naar	meer
zingeving.	De	Engelsman	Andy	Green	gaat	met	zijn	auto	door	de	geluidsbarrière	met	een
topsnelheid	van	1227	km/h,	grenzen	worden	verlegd,	het	onmogelijke	wordt	mogelijk.

Het	is	alsof	er	een	harde,	dikke	laag	moet	/	kan	verdwijnen	met	een	dertiende	maan.	Het
opent	iets	waardoor	grenzen	worden	verlegd	erna	en	nieuwe	werelden	/	wegen	zich
openen.

Het	kan	hard	aankomen	en	een	pijnlijk	gebeuren	zijn	omdat	eraan	voorafgaand	oude
vertrouwde	dingen	losgerukt	worden.	Ook	hier	nu	in	jouw	leven	kan	je	deze
losmakingsfase	voelen.	Je	kleine	ikje	heeft	nu	éénmaal	graag	gelijk	of	houdt	krampachtig
de	controle.	Dus	laat	nu	maar	los	je	oude	valkuildenken	dat	die	relatie	of	dat	project	moet
slagen.	Van	zodra	je	het	loslaat	kan	de	zon	terug	schijnen	in	je	leven	wat	zal	resulteren	in
een	gezonde	plexus	solar	/	lever/	maag.	Zo	hernieuwt	het	leven	zich	en	zorgt	het	voor
een	stevig	fundament.

Het	kllinkt	gek	maar	dat	waar	je	je	aan	vastklampt	zal	je	altijd	verliezen.	Dat	is	nu
éénmaal	een	natuurwet.	Ware	onsterfelijkheid	ligt	hem	in	de	overgave,	in	het	feit	dat	je
deel	bent	van	ipv	te	willen	worden.	Dat	wat	je	beperkt	loslaten	=	je	openstellen	voor	je
onbeperkte	potentieel.	Loslaten	is	altijd	een	stukje	doodgaan	van	het	angstige	ego	maar
dat	is	nu	eenmaal	wat	transformatie	inhoudt.	Het	kleine	laten	sterven	om	het	grote	te
bevrijden.

Je	diepste	fundament	zal	hier	geraakt	worden.	Je	zal	getest	en	getriggerd	worden	op	je
visie,	je	levensmoraal	of	anders	gezegd	dat	waaraan	jij	je	recht	houdt.	Kies	je	voor	je
eigen	diepe	weten	en	voelen	of	geloof	je	nog	niet	in	jezelf	en	laat	jij	je	afleiden	door	de
oppervlakkige	en	wispelturigheid	van	de	tweeling	energie.	Pijnlijke	ervaringen	uit	je
verleden	kunnen	je	terug	bezoeken	want	het	is	tijd	om	ze	onder	ogen	te	zien	en	los	te
laten.	Tweelingen	is	ook	de	energie	van	impact	(de	beide	kanten	van	een	medaille	onder
ogen	zien	helpt	)	dus	dingen	uit	je	verleden	die	een	stempel	op	je	gedrukt	hebben	zullen
nu	versterkt	worden.	Omhels	dat	en	ontdek	de	andere	zijde	van	de	medaille.	Gebruik
deze	kans	om	ze	eigenlijk	vanonder	het	tapijt	te	halen	en	ze	definitief	af	te	werken.
Zolang	deze	sluimeren	in	je	blijf	je	kwetsbaar	en	op	je	hoede.	Volwassen	worden	wil
zeggen	alle	losse	eindjes	wegwerken	omdat	je	beseft	dat	jij	de	enige	met	stem-	en
kiesrecht	bent	in	je	leven.	Gebruik	nieuwsgierigheid	als	motor,	durft	het	eens	anders	aan
te	bekijken.	Het	9de	huis	is	vriendelijk	voor	mensen	die	durven	te	vernieuwen.	Reis	in	de
geest,	verruim	je	visie	en	bepaal	wat	er	voor	jou	belangrijk	is.	Is	zekerheid	belangrijk	kies
dan	voor	studie,	het	bouwen	aan	je	eigen	kracht	en	vreugde.	Uitwisseling	en
communicatie	met	de	ander	is	hierbij	een	belangrijke	tool.	Werken	vanuit	je	gevoel	en
authentieke	zelf	zal	hier	belangrijk	zijn.	Als	je	een	ander	rationeel	zal	willen	overtuigen	zal
het	je	niet	lukken.	Heb	je	iets	te	vertellen	durf	het	spontaan	en	authentiek	te	doen.

Je	emoties	en	gevoel	van	zekerheid	zullen	een	weldadige	douche	krijgen.	Belangrijk	is	te
vertrouwen	op	je	eigen	oordeel.	Maar	pas	op	niet	te	domineren	of	te	grote	eigenwijsheid
ten	toon	te	spreiden.	Nuchter	blijven	met	je	2	voetjes	op	de	grond.	We	hebben	nooit	alle
wijsheid	in	pacht.	De	echte	waarheid	bestaat	uit	de	wijsheid	van	alle	levende	wezens
samen.	Elk	van	ons	bezit	maar	een	straaltje	van	het	geheel.
Mondiaal	is	er	een	mogelijkheid	naar	meer	internationale	diplomatie	en	samenwerking.
Invloedrijke	personen	kunnen	extra	in	de	kijker	komen	te	staan.
Belangrijk	is	dat	je	onpartijdig	blijft	en	dat	je	rechtvaardig	handelt.	Niks	moet	alles	mag.
Gun	jezelf	jouw	stuk	en	de	ander	zijn	stuk.	In	je	liefdesleven	kan	het	momenteel
rommelen	omdat	je	kan	idealiseren.	Wees	nuchter	en	luister	goed	naar	wat	je	partner	je
echt	wil	vertellen	of	duidelijk	maken.	Op	je	werk	kan	er	een	struggle	zijn	omdat	jij	je
oneerlijk	behandelt	voelt.	Bekijk	beide	kanten	van	de	zaak	en	probeer	zo	de	balans	te
herstellen.	De	flow	is	positief	om	dingen	harmonieus	uit	te	klaren.

Je	kan	je	wel	geremd	voelen	of	uitgedaagd	op	het	thema	van	je	eigen	waarheid	en	weten.
Welke	pijlen	schiet	jij	af?	Krachtige	vanuit	je	essentie	en	authentiek	jezelf	zijn	of	is	het
bescherming?	Belangrijk	hier	zal	zijn	om	te	handelen	vanuit	je	wijsheid	en	gevoel	en	niet
vanuit	dat	wat	je	denkt	dat	goed	of	juist	is.	Je	zal	hiervoor	afgestraft	worden.	Deze	maan
staat	volledig	in	het	teken	van	authentiek	jezelf	zijn,	contact	maken	met	je	eigen	wijsheid.
Eigen	wijsheid	is	kennis	die	jij	jezelf	eigen	gemaakt	hebt	VIA	je	eigen	ervaringen	en	niet
via	dat	wat	de	buitenwereld	je	wijsgemaakt	of	opgelegd	heeft.

Je	kan	uitdagen	en	kijken	hoever	je	kan	gaan.	Je	zal	de	ander	testen	of	hij	wel	is	wie	hij	is
of	jij	kan	op	die	manier	door	de	buitenwereld	getest	worden	of	jij	wel	authentiek	bent?	Je
kan	je	ook	kinderachtig	gedragen	als	je	je	beperkt	voelt.	Wees	dan	creatief	en	kijk	wat	die
beperking	je	te	leren	heeft	over	je	eigen	kracht.	Weet	dat	de	zaadjes	die	je	vandaag	plant,
je	oogst	worden	van	morgen.	Aan	jou	de	keus,	sterke	plantjes	of	zwakke	plantjes?

Ja	het	mag	met	deze	maan	wel	een	tikkeltje	anders,	meer	onconventioneel.	Je	bent	het
oude	patroon	beu	en	je	kan	opkomen	voor	jezelf.	Je	kan	proberen	om	meer	open	te	staan
voor	je	partner	of	je	kan	proberen	je	partner	meer	te	laten	begrijpen	wat	er	in	je	leeft.
Probeer	niet	te	agressief	te	zijn	in	het	bereiken	van	je	onafhankelijkheid.	Je	zal	mss	wel
een	risico	nemen,	het	kan	er	best	wel	pittig	aan	toe	gaan	maar	strijden	is	vanuit	onmacht.
Deze	maan	zal	je	influisteren	om	het	vanuit	wijsheid	te	doen.	Je	bent	wie	je	bent,	je	hebt
recht	op	jouw	unieke	plaats	en	je	hebt	de	keus	om	je	eigen	unieke	ding	te	doen.	Wil	de
ander	niet	mee,	dwing	hem	dan	niet	maar	neem	jouw	verantwoordelijkheid	op	om	de
juiste	keuzes	te	maken.	Kiezen	voor	veiligheid	en	zekerheid	OF	kiezen	voor	vrijheid	en	je
unieke	pad	in	overgave	en	“onzekerheid”.

Deze	maan	wordt	ook	de	Maan	van	de	Langste	nacht	genoemd.	Is	dit	een	verwijzing	naar
de	laatste	loodjes	die	het	zwaarst	wegen?	Neem	wat	tijd	om	bewust	stil	te	staan	bij	wat	jij
nu	achter	je	wil	laten	zodat	je	ruimte	kan	maken	voor	een	een	nieuwe	start.	Je	weet	wat
je	niet	wil	maar	veel	belangrijker	is	om	te	weten	wat	je	wel	wil.	Dus	aan	de	slag	lieve
mensen.

Schrijf	je	in	voor	de	groepshealing	op	afstand	zodat	je	maximaal	kan	profiteren	van	de
maan	energie.	Inschrijven	kan	tot	14/12	om	22u	.	

Stuur	een	email	aan	isabelle@isahealing.eu.	Losse	sessie	15€	of	10beurtenkaart	100€.

Deel	gerust	de	nieuwsbrief.	Hoe	groter	de	groep,	des	te	krachtiger	dat	hij	wordt.

Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Volle	maan	14/12
Waarachter	verberg	jij	je	nog?

GROEPSHEALING	OP
AFSTAND
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	.

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.

Spotprijs	familiekaart:	100€	voor	10	sessies
Eenmalige	sessie	15€
Verslag	binnen	de	6d.
		
INSCHRIJVEN	kan	tot	14/12	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

Kerstgeschenkjes	!!!
*	Wie	nu	14/12	inschrijft	voor	de
groepshealing,	doet	automatisch	GRATIS
mee	met	de	volgende	op	29/12.

*	Schenk	een	orgon	generator	onder	de
kerstboom	en	krijg	deze	maand	de	portkosten
gratis	en	een	steentje	Elite	Shungite.

*	Een	complete	uitmeting	(celzouten,
bachbloesem,	etherische	olie,	meridiaan
disfunctie)	62€	ipv	68€.	Bij	bestelling	van	je
digitale	medicijn	een	Elite	Shungite	steentje
gratis.

Geldig	de	hele	maand	december.
	

WEBSHOP				KERSTGESCHENKEN	

FIXX	™	eiwitshake	met	overheerlijke
24-Karat	chocolade	smaak	vol		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.	Ideaal	als	ontbijt	en
tussendoortje.		Tot	half	januari	niet	meer
te	verkrijgen	!!!
lees	meer	hier	

Orgon/taychon	generator	
Toepassingen:	
-	vitaliseren	van	water	en	andere
dranken	of	vloeistoffen	
-	ontgiften	van	voedsel,	medicijnen	
-	helen	van	pijnplaatsen	
-	chakra	balancering	
-	super	ontstoorder	
-	opladen	van	juwelen,
verzorgingsproducten,	enz.	
-	reinigen/opladen	van	edelstenen	
lees	meer	hier	

Energiepleister
Verlicht	uw	pijnen,	stress	en
ongemakken	met	de	100%	natuurlijke
POWERstrips	van	FG	XPress.
Verlicht	de	veeleisende	alledaagse	druk,
versterk	uw	fysieke	en	emotionele
gezondheid.	Help	jezelf	de		sagdelijkse
uitdagingen	gemakkelijker	te	dragen
door	verlichting	van	talloze
gezondheidsongemakken.
lees	meer	hier

Je	uniek	digitaal	medicijn
In	een	uitmeting	kijk	ik	welke	celzouten,
bachbloesem,	etherische	olieën	je	nodig
hebt.	Deze	frequenties	laadt	ik	op	in
orgon	water	/alcohol	samen	met	de
frequenties	van	je	mogelijke
ziektebeelden.	Lees	meer	hier

Elite	Shungite
De	unieke	steen	op	aarde	voor	healing
en	straling	tegen	te	houden.	Enkel	te
vinden	op	1	plaats	in	Rusland	en	een
unieke	samenstelling	hier	op	aarde.	Het
draagt	in	zich	bijna	alle	waarden	of
elementen	uit	de	Mendeleyev
periodegebonden	tabel,	wat	heel
uitzonderlijk	is	
lees	hier	meer	

Hallo	Isabelle

Ik	loop	vast	in	mijn	leven	en	twijfel	aan	zoveel.	Dat	vind	ik	zo	jammer	want	ik	zou	zo	graag
positief	de	wereld	tegemoet	treden	en	probeer	dit	ook	zo	te	voelen.	Weet	niet	zo	goed	waar	ik
het	zou	moeten	zoeken.	

Groetjes	roosje

Hallo	Roosje,

Weet	je	willen	en	proberen,	zo	werkt	het	niet.	Dat	zijn	de	zoethoudertjes	van	je	kleine	ikje.	Het
zijn	2	voorwaardelijke	werkwoorden	want	zowel	na:		een	ik	wil	of	een	ik	probeer	komt	het
woordje	MAAR.

Het	is	leven	is	een	duaal	concept.	Er	is	een	duidelijke	ja	=	100%.	Elke	maar	doet	af	van	die
100%	dus	zal	je	handelen	gedragen	zijn	door	een	nee.	In	het	leven	maak	je	keuzes	van	zodra	jij
je	ogen	opendoet.	Als	je	niet	100%	ergens	achter	staat	en	ervoor	gaat	zal	het	niet	gebeuren.	

Je	moet	dus	nergens	zoeken	want	je	zal	het	nergens	vinden.	Je	kan	er	enkel	voor	kiezen.	De
mens	kreeg	de	vrije	wil	om	zijn	macht	van	het	kiezen	te	kunnen	gebruiken.

Ik	adviseer	je	de	vraag	anders	te	stellen:	"Ben	jij	bereidt	om	de	wereld	positief	tegemoet	te
treden?".	Antwoord	jij	spontaan	en	volmondig	ja	of	is	het	een	ja,	maar?	Het	moment	dat	je	ja
kan	zeggen	zal	je	er	echt	voor	kiezen	en		pas	resultaat	boeken.

Het	leven	steekt	heel	eenvoudig	in	elkaar.	Je	zegt/kiest	
																													 			ofwel				 .

Aan	jou	de	keus.

Succes	in	elk	geval.
Warme	groet,
Isabelle	Lambrecht
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