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Ben jij royaal aan jezelf?
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De volle maan: dramaqueen of jezelf?
Groepshealing op afstand
Webshop
Het geschenk van je schaduwkant.
NIEUW! Groepshealing kristalchakra (moeder
aarde kristalchakra)
- Column: Hoe ga ik om met schaamte?

WEBSHOP

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.
De groepshealing wordt als zeer ondersteunend ervaren,
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 6 WERKdagen.
INSCHRIJVEN kan tot 10/02 om 24.00u !
Stuur een email of reply deze mail:
isabelle@isahealing.eu

Verbluffende
Orgon/taychon
generator
Eenvoudig en gemakkelijk,
jezelf versterken met
orgon & taychon energie !
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

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode
ARSPBE22 met vermelding van uw naam en GRPS
Je gsm laden op
zonneënergie? Klik hier

Het geschenk van je schaduwzijde.
Mensen snappen nog te weinig de yin en yang of anders
gezegd hoe de balans bewaard wordt in de dualiteit.
Zolang we in de greep leven van ons ego, leven we in onze
eigen schaduw. Tegelijkertijd zijn we er bang voor want ook al
zien we haar niet, zij is altijd bij ons. We voelen haar kracht en
diep in onzelf weten we dat zij eigenlijk bepaalt wat we
gestalte geven in ons leven.
Onze schaduw laat zich niet conformeren, ze werpt haar silhouet van zodra er een sprankje licht
is. Lopen we in de zon, is zij altijd aan onze zijde. Nooit wijkt zij. Ze keurt niet af noch goed, ze
is er gewoon en je hoeft er niks voor te doen.
Wat duw jij weg of zet jij in de schaduw?
Je duwt weg dat waar je bang voor bent of dat wat je niet begrijpt. Pas als jij angst kan omzetten
in liefde zal jij kracht ervaren en de balans herstellen. Het is belangrijk om te begrijpen en de
accepteren dat je het éné nodig hebt om het andere zichtbaar te maken en te begrijpen.
Hoe kan jij je iets eigen maken of hanteren als je er nog nooit mee aan de slag gegaan bent?
Hoe kan jij schoonheid ontdekken als je lelijkheid afwijst?
Hoe kan jij moed in de ogen kijken als jij zwakte vervloekt?
Hoe kan jij overvloed ontdekken als jij gebrek veroordeelt?
Je hebt het ene nodig om je bewust te worden van het ander, om het andere voelbaar te maken.
Wat je afwijst versterk jij zodat je het via zijn tegenpool weer in balans kan brengen.

De moeder aarde kristalchakra
Op 10/02 gaat de groepshealing op afstand door ter activatie
van de basis kristal chakra.
Omdat dit een collectief gegeven is, zal je merken dat je
activatie sneller en gemakkelijker gaat door het in groep uit te
werken. Via het verslag dien jij de thematiek dan voor jezelf te
verfijnen in je dagelijkse leven.
Bedoeling is het hogere plan te laten uitkristaliseren in je
leven.
Chakra 0 Moeder aardechakra
Dit is een bevestiging van jouw bestaansrecht en creëert je ‘ik
ben vrij!’-veld.
Dit chraka begint van onder je voeten en loopt als een koker rond je benen.
Dit energiecentrum laat moeder aarde toe om jouw fibraties af te stemmen op de hare. In feite is
moeder aarde afhankelijk van de resonantie van haar fysieke engelen (de mens) om
magnetische velden optimaal te houden
Belangrijk is dat je Kniekristalchakra’s (aan de binnenkant van elke knie) ook vrij zijn. Wanneer
jij je schrap zet sluit jij hier de aarde energie af die jij nodig hebt voor jouw ontwikkeling. Dit is
het centrum waar jij flexibel opstelt en openstaat voor jouw leven.
Authentiek jezelf zijn, er staan in jouw leven
Authentieke macht is een stille, zeer grote kracht, die niet met de mens individueel te maken
heeft, die niets voor zichzelf vraagt, maar is een macht gedragen door wederzijds respect en
liefde. Die steeds vanuit het gezamenlijke doel en het hoogste goed van allen, zijn plaats in zal
nemen. Groeien van egoïsme tot eigenliefde om zo jouw unieke vorm van liefde te delen met de
wereld. Van zodra elk van ons authentiek in het leven staat zal al onze onmacht
verdwijnen.Dan zal er terug een het zich verbinden zijn aan de groep vanuit vrijheid ipv
uit overlevingsdrang.
Prijs per chakra groepshealing 45€. Het verslag met oefeningen binnen de 6 werkdagen.
Boeken en kaartenset, klik de titels voor meer uitleg
Kosmische chakras 13 tekenen
Werken met de 13 chakra's
Klik hier

Art of Code 1 - De 13 chakra's van de Kosmische mens

Ben jij royaal aan jezelf?
Deze volle maan zal verduisterd zijn. Dat houdt in dat je schaduwzijde ten volle in je
beleving zal gebracht worden. Dat wat je meesterlijk, goed probeert weg te moffelen, dat
wat onderhuids bij je speelt word benadrukt.
De volle maan in februari is de ijsmaan en is verbonden met de energie van de lijsterbes.
Deze boom zou het contact met de goden versterken en zijn magie is met zijn rode
vruchten de bevruchte en vruchtdragende aarde. Dit symboliseert dat er al wat leven en
beweging is, in je nieuwe plannen die je maakte vorige maand en die de rest van het jaar
zullen vormen.
Of wil jij nog niet onder ogen zien dat jij nog niet in beweging (durft/wil) komen waardoor
jij als een dramatische ijskoning(in) in het leven staat. Kil, statisch, ongenaakbaar en
afwerend. Stel jezelf nu heel bewust de vraag :” Sta ik nog afwijzend tegenover het leven
en mijn incarnatie of ben ik al een beetje aan het ontdooien.
Ook al is er aan de meeste bomen nog weinig te zien, toch kan de ijsmaan hen raken.
Want elke boom heeft zijn (stevige )ondergrondse wortels en is ondergronds actief.
Dramatische ijskoning(in) of grootmoedig jezelf wezen
Ijsmaan zal haar licht laten schijnen over je nieuwe plannen/voornemens. Ze laat (willens
nillens) je er nog eens bij stilstaan en naar kijken. Nu eventjes geen raad en advies meer
vragen aan de buitenwereld maar zelf invoelen. Je bewust worden, waar en hoe jij dacht
nood te hebben aan de buitenwereld en nu kijken of dit wel klopt.
Voel terwijl jij jezelf volgende vraag stelt” Ben ik echt zo gebrekkig en noodlijdend?
Vrouwe maan draagt een koninklijke, vurige leeuwenmantel
Met de maan in leeuw gaat over de leiding nemen over je eigen leven, je “mannetje”
staan maar op grootmoedige wijze! Ben jij kleinzielig of spreidt jij grootmoedigheid ten
toon? Waar kan jij je levenslust in kwijt?
Ben jij al bereid om te stralen of voedt jij je nog met drama's? Heb jij genoeg
zelfvertrouwen om het middelpunt van je leven 100% in te nemen? Je houdt van royale
overvloed en mooie dingen dus maakte jij al de keus om te leven vanuit overvloed of zit je
nog op de ja/nee-wip van gebrek? Je kwam hierom de sterren van je leven te plukken en
de ster te zijn van je eigen verhaal. Hoever sta jij hierin? Hoe royaal ben jij naar jezelf of
eis jij dit van de buitenwereld? Bepaal jij zelf je leven en handel jij daarnaar of wentel jij je
nog in schaamte?
Veel van mijn klanten vragen me vaak:” Isabelle, waar moet ik nu mee aan de slag
gaan?” Je kan alvast beginnen met de thema's die vrouwe maan je 2x per maand
schenkt.
De maan geeft ons altijd weer een klare kijk en een duidelijke werkopdracht voor de
volgende 2 weken. en de mensen die deelnemen aan de groepshealingen krijgen extra
input.
Saturnus brengt rust
Leeftijdsverschillen en generatiekloven kunnen gedicht worden. We leven nu en dienen
aan de slag te gaan met wat zich nu in ons leven manifesteert. Je kan naar het verleden
kijken op een neutrale manier en het ook in het verleden laten. En ga verder met wat je
reed geleerd hebt. Saturnus zal de kansen die jupiter nu brengt helpen vorm geven in je
leven.
Uranus kan het eventjes zonder al die sensatie en opwinding
Wel kan je plots rakende inzichten hebben en heel vooruitziend zijn. Je intuïtie zal je
verbazen als jij bereid bent om de regie over je eigen leven te nemen. Je wordt je extra
bewust van het feit dat de materie maar een klein deeltje van het grotere verhaal is.
Goeie contacten met je familie is belangrijk, want zij zijn een belangrijk onderdeel van je
wortels. Ook al is er nu ruzie waardeer hen dan in je hart, zo hou jij tenminste je eigen
wortels sterk. Je kan je snel verveeld voelen en een buitenbeentje. Doe er iets aan.
Jupiter brengt overvloed, gemak en succes
Wie nu bewust meewerkt met de thema's die hemel ons aanraakt via de maanritmen, zal
merken dat overvloed, gemak en succes je beloning zullen zijn. Dingen vlotten goed, je
voelt je geslaagd en alsof je de heel wereld aankan maar pas op om niet te overdrijven.
Ga niet gaan opscheppen of gokken. Beloof niks wat je niet wil waarmaken. Doe je ook
niet beter voor dan wie je bent, want dat geeft je maar korte bevrediging en achteraf komt
de misérie.
Al bij al een rustige, heel positieve energie met veel mogelijkheden, zowel innerlijk als
naar familie en eigen ambitie toe. De kosmos zou graag hebben dat je krachtige zaadjes
plant straks.
Fijne groei en tot de volgende volle maan.
Schrijf je in voor de groepshealing op afstand zodat je maximaal kan profiteren van de
maan energie. Inschrijven kan tot 10/02 om 24u . Healing gaat door rond 01.u.
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.

Hallo Isabelle,
Ik loop vast door schaamte. Hierdoor wil ik me steeds bewijzen tov mensen die ik beter zou
loslaten.
Groetjes, Charlotte
Hallo Charlotte,
Als je vastloopt kan je maar terug vlot komen via zijn tegenpool. Schaamte zetelt in de 3de
chakra of de plexus. Je voelt schaamte zolang jij je eigen moed niet (h)erkent.
Moed is de tegenpool van schaamte.
Het ego kent schaamte omdat het zich wil bewijzen. De ziel kent enkel moed om te ontdekken
en te experimenteren.
Verleg de klemtoon van het jezelf willen bewijzen naar het inzien hoeveel moed het kost om als
onwetende, elke dag opnieuw te vallen en terug recht te staan. Dank jezelf voor deze moedige
daad van liefde. Dat stukje zelfafwijzing, dat stuk van jezelf waarvoor jij je schaamt omdat het zo
liefdevol standhoudt in het doen van zijn eigen ding. Het zal zich blijven pijndoen totdat jij de
moed herkend waarmee het voor jou blijft doorgaan.
Je bent hier niet om iets te bewijzen, je bent hier om te ontdekken wat jij allemaal kan, wat
JOUW unieke ding is. Je willen bewijzen is een ander imiteren. Heb de moed om je unieke zelf
te zijn en te kiezen voor de rijkdom van je hart ipv de illussies van je verstand.
De plexus is je innerlijke zon die moet stralen. Maak er geen maan van die enkel maar
weerkaatst. De kracht van de maan zetelt in de 2de chakra.
Warme groet,
Isabelle

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT
www.isahealing.eu
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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.

