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Groepshealing op afstand bij
volle & nieuwe maan !!

PROMO

Groepshealingen op afstand worden door de deelnemers
als zeer krachtig ervaren, wat ook logisch is. Via de
groepsziel bundel ik al jullie krachten waardoor er veel
gelaagder en dieper kan gewerkt worden.
Eéndracht maakt macht, zegt men en dat ervaar ik heel
goed tijdens de groepshealingen op afstand.! Lees
meer feedback .
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

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
90€ ipv 97€

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

Zo ge-FIXX-t

INSCHRIJVEN kan tot 26/02 om 23.00u !
Stuur een email of reply deze mail:
isabelle@isahealing.eu

Je gsm laden op
zonneënergie? klik hier

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode
ARSPBE22 met vermelding van uw naam en GRPS

De natuur, een zegen of een vloek? Het is maar hoe je het
bekijkt.
Er is een natuurlijke orde, die de dagdagelijkse levensgang
verzekerd. Is er teveel balast dan spreekt men van een
depressie of lage druk gebied, de natuur antwoord met een
ontlading. Het bliksemt. Niks zo deugddoend als een bliksem,
de lucht is weer helemaal opgeklaard en jij voelt je
opgekikkerd. Na een bliksem zijn er meer negatieve ionen in
de lucht, waardoor de logge positieve ionen, verdwenen zijn.
Douchen of bij een waterval vertoeven hebben hetzelfde
effect.
De griep als zegen.
Zoals alles in het leven is er duidelijke structuur. Alles bestaat uit een uitzettende en
inkrimpende beweging. In & uitademen, yin/vrouwelijk energie inkrimpend – yang/mannelijke
energie uitzettend, herst/winter inkeer – lente/zomer uitbreiding, …... Wanneer jij niet meegaat
op het levensritme, zal de natuur het evenwicht proberen te herstellen.
Wanneer jij het bedoeling van de herst/winter aan je laars gelapt hebt, zal jij nu nog met een
pakje ballast zitten dat je lichaam kwijt wil. De herst en winter zijn bedoelt om de actie los te
laten, te ontladen en te ontstressen, na te denken over wat je in de volgende actieperiode
lente/zomer wil naar buiten brengen. Doe je dat niet en blijf je jezelf opjutten en verstikken zal
de natuur = je lichaam, die corrigeren. De snelste manier om dit uit je lichaam los te laten is
griep en koorts. Op die manier brandt je lichaam het letterlijk en figuurlijk uit je systemen. Het
stookt het vuur van de koorts hoog op, zodat je lichaam en mind gereinigd worden. Wanneer jij
nu met koortsonderdrukkende middelen aan de slag gaat, laat jij de afval terug neerslaan in je
lichaam en zal het zich ergens in lichaam vastzetten. Extra vetcellen, humeurigheid, spierpijnen,
vermoeidheid, allemaal tekenen van verzuring en vergiftiging in je lichaam. De pijn en lijden blijft
spoken en in stilte rondwoekeren in je systemen en je reserves zullen beetje bij beetje volledig
uitgeput geraken.
Laat jij echter de koorts zijn werk doen, is het net als een voorjaarsschoonmaak. Mijn ervaring
leert dat 3 dagen koorts perfect kan, echter de 4 dag mag je geen koorts meer anders is een
doktersbezoek noodzakelijk.
Is je normale temperatuur 36°-37° is 40° koorts geen probleem, heb je normaal 38°-39° mag je
koorts oplopen tot 41°. De beste manier om met griep en koorts om te gaan is rusten, rusten en
rusten. Voldoende water drinken, lauw of water water met citroen en honing. En regelmatig
baden/douchen, met water gelijk aan jouw normale lichaamstemperatuur.

De eye-opener van griep
De mensen die thuis zijn in de metafysica, accupunctuur of de mensen die me al een tijdje
volgen, weten reeds dat ziekte helemaal geen toeval is en ons iets te vertellen heeft.
“ Ja maar (roepen sommige mij toch zo graag tot orde ), dat kan niet hoor. Griep is
namelijk een virus, iets dat ons vanuit de buitenwereld besmet, om niet te zeggen bespringt.
Daar hebben wij niks helemaal niks mee te maken”.
En hiermee is de kous af. Verantwoordelijkheden voor eigen daden lekker de deur uitgeborstelt
onder het mom van de voorjaarsschoonmaak of wat hen ook maar te binnen schiet.
Voor de mensen die verder willen kijken dan hun neus lang is, die bereidt zijn om anders te
durven kijken en denken, zullen aangenaam verrast zijn dat zij inderdaad helemaal GEEN
slachtoffer zijn. Maar onderdeel van een groter geheel of mechanisme.
Je lichaam gebruikt griep als oplossing, waardoor jij het nodige excuus krijgt om je eens
volledig terug te trekken en te ontladen.
Mensen die onder (chronische) stress staan en zich belaagt voelen, willen zich diep in hun
hart eens kunnen terugtrekken. Op adem komen en niks meer moeten.
Mensen die hun emoties, gevoelens en noden afwijzen of niet kunnen/durven te uiten
ervaren een verstarring en afvlakking. De griep en koorts bieden het lichaam een uitweg om
het weg te branden.
Mensen ten prooi aan angsten en onzekerheden, om niet goed genoeg te zijn of om fout te
doen. Zitten klem in de maatschappij en dragen lasten die niet de hunne zijn. Ziekte geeft je
het excuus om je van deze lasten te ontslaan.
Tijd voor grote schoonmaak in je gedachten
Stress, negatieve gedachten, zelfafwijzing, jezelf wegcijferen allemaal dingen die uiteindelijk je
fysieke immuniteit afbreken, met ziekte als uitlaatklep van je lichaam. Griep laat je voelen hoe je
basiszekerheden en structuren pijn doen en uit balans zijn. Je spieren, botten, geraamte, alles
zo loodzwaar en pijnlijk, als een lastezel buigt het onder zijn lasten.
Eenmaal de griep en koorts hun kans kregen, ben jij als herboren. Hopelijk is je verstand erna
ook wat vrijgemaakt zodat je wat bewuster met jezelf en je leven kan omgaan.
Werk samen met je lichaam ipv het als je vijand en een lastpak te behandelen. Je zal er een
heel dankbare vriend aan overhouden waarmee je het grootste plezier en genot kan beleven ;-).
Tot de volgende,
Isabelle Lambrecht
www.isahealing.eu
Natuurlijke middelen, ter ondersteuning van je reinigings en versterkingsproces, die ik kan
aanbevelen. Maak gebruik van de voorjaarskorting van 15% door via mij te bestellen, op alle
producten van ortho nutrients.
- volwaardig vitamine preparaat klik hier
- bio curcumine longa: immuunbooster klik hier
- maitake: immuniteit, griep en vermoeidheid klik hier
Detoxen,ideaal als je deze 3 samen gebruikt
- purival: je lever reinigen en meer , klik hier
- SilyPhyt : lever reinigen en meer , klik hier
- livatox: lever, metabolisme en meer, klik hier

De moeder aarde kristalchakra
Op 25/02 gaat de groepshealing op afstand door
ter activatie van de basis kristal chakra.
Deze groep gebruikt de yin ingang van de
vrouwelijke kracht.
Deze groep zullen mensen zijn die sterk lijden
onder mishandelingen en misbruiken
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.
Inschrijven tot 25/02 om 23u, klik hier

Nieuwe maan 26/02/2017
om 16.00u
Klaar om te ontkiemen?
Met deze nieuwe maan is ook een zonsverduistering gemoeid.
Er zijn nog niet echt lentekriebels maar de kiem van de lente is al aanwezig. Ondergronds is er
al volop actie. De zonsverduistering toont, dat ook al zie je de actieve, werkende kracht niet, dat
ze daarom niet minder werkzaam is.
De kracht van het leven en licht, is altijd werkzaam.
Duw jij deze nog weg in jouw eigen leven of zet jij deze al bewust in? De lente komt eraan, ben
jij voorbereidt of zit je nog vast in je gemopper en geklaag?
Je kan je systemen voorbereiden op de lente door naar afbeeldingen van bloemknoppen te
kijken dartele en speelse kinderen,veulens, welpen …....
Nieuwe maan in het gevoelig vissen teken
Nieuwe maan, die altijd de klemtoon legt op het innerlijke, zal gevoelige snaren raken. De vis is
bij uitstek het teken van het innerlijke leven. De vis is één en al gevoel. Zijn kracht (als hij die
goed begrijpt) is de pure empathie uit mededogen. De vis kan volledig opgaan in het geheel en
zal je helpen invoelen, wat jij diep in je hart wil laten groeien. Vissen staan onder de
heerschappij van neptunus, die meesterlijk is in visioenen en voorgevoelens. Let op de
(voor)tekenen, op de dingen die je in het oog springen. Neem tijd om stil te staan bij een
mogelijke knipoog voor jou. Neptunus laat je terug herverbinden met je dromen en zal je
onvermijdelijk in contact brengen met wat jij nog niet duidelijk (wil/kan) zien en waar je
kwetsbaar bent. Tot zolang jij niet bereidt bent om je kwetsbare plek te (h)erkennen zal jij nooit
je dromen kunnen waarmaken.
Vissen in combinatie met het 8ste huis, le petit mort of de kleine dood sterven
In het frans betekend le petit mort, het orgasme. In elk orgasma sterf je een beetje, omdat je op
dat moment je ego loslaat en als het ware explodeert en enkel nog de zijnsstaat van energie
belichaamt.
Vissen flirten graag met deze subtiele grens van er zijn en volledig opgaan in. Als rasechte vis
ken ik dat gegeven maar al te goed. Lang benoemde ik deze kracht als mijn zwakte en ziekte,
totdat ik begreep dat ik ze kon omturnen tot een grote kracht als, ik vanuit mededogen
handelde, ipv uit medelijden. Kleine nuance met echter een wereld van verschil.
Deze kracht is uitermate geschikt voor transformatie. Deze stand zal zijn, als een vlinderpop die
transformeert tot zijn ware potentie. In deze stand vraagt je ziel je zonder omwegen:” ben jij
bereidt?” Zeg jij: “ ja, maar “ oeps dan zeg ik: “ een gemiste kans.”
Ben jij bereidt om je ego een stukje te laten sterven ten voordele van jezelf. Hier zijn maar 2
antwoorden mogelijk nl ja & nee. De ja-maar valt onder het nee antwoord.
Uranus zorgt voor sensatie en verandering
Verbonden met de maan in vissen, 8ste huis kan hij je ook weer laten wegdromen over de ware
liefde, de roep om je tweelingziel. Laat je niet weglokken door deze Lorelei. Verbindt je eerst
met jezelf voordat je je kan verbinden met de andere helft in de buitenwereld. Uranus werkt zeer
diep verbindend. Hij bind je gevoelsleven, met je houding in het leven en met wat jij hier diep in
je hart wil komen verwezenlijken op deze aarde. Dat wat je naar buiten zou willen brengen. Het
jouw eigen unieke ding op jouw eigen unieke wijze.
Je kan je speciaal voelen in deze energie, waardoor je contact kan maken met je wezens
essentie. Plotse momenten van grote helderheid, die de puzzel voor jou plots duidelijk zichtbaar
maken. De kracht van uranus kan voor gevoelige ophef zorgen, zowel in je zakelijke als
familierelaties als in de relatie met jezelf. Zie het als een zegen, want zolang er stinkende
wonden zijn kan er geen genezing zijn. Net omdat deze constellatie op alle lagen zal werken,
zal ze veel in beweging kunnen brengen voor wie bereidt is om in acceptatie mee te stromen.
Weerstand kan hier voor een stevige griep zorgen. Er is een grote (op)kuis aan de gang op
collectief niveau en wie tegenwerkt valt ziek.
Griep, je vriend? Ja, want op onbewust niveau hunker je naar een rustpauze, de stress op stop
drukken. Dankzij de griep heb je het excuus om je eventjes terug te trekken. Griep en koorts, is
ook de ideale manier om ongeuite spanningen en emoties letterlijk uit je lichaam te branden.
Griep gaat vanzelf over na een weekje, hier heb je geen medicijnen voor nodig. Het is gewoon
een reiniging.
Uranus in het 9de huis conjunct met mars kan voor een soort van bekering zorgen? Anderen
vinden nu de kracht om de knoop door te hakken en de reis van hun leven aan te vangen en
naar de diepere lagen van hun innerlijke leven te reizen.
De maansknoop en je ware bestemming
Diep in ons hart kennen we onze bestemming, ons (war)hoofd leidt ons daar echter maar al te
graag vanaf. Maar deze maan, vangt de maansknoop in haar stralen en hierdoor kan je plots
flitsen van inzicht krijgen die verband houden met hoe je echt kan thuiskomen in dit leven.
Thuiskomen omdat je weer voeling kreeg met je levensbestemming, of je voelde hoe het is echt
jezelf te kunnen zijn. Je zag ook bij wie jij echt jezelf bent en of kan zijn. Want leven is
thuiskomen in jezelf. Is jezelf omarmen, je passie delen. Wees niet te over enthousiast, want
mars conjunct uranus in de vurige ram in het huis van inzicht, kan een beetje teveel van het
goede zijn. Als je plots jubelt dat je het nu allemaal weet en begrijpt, besef dan dat je de bal
misslaat. Koppeke loslaten en voelen is de boodschap. Opgaan in het weten en het niet
benoemen, ermee versmelten dankzij de vissenkracht.
De zonsverduistering
De zonsverduistering van 15.54u is een triggermoment, het is het moment waarop je letterlijk je
ogen sluit voordat je de sprong waagt.
Benieuwd of jij de sprong naar jezelf durft te wagen. Heb jij genoeg vertrouwen nu, om je ogen
te sluiten en te springen op je eigen unieke pad?
Veel plezier, want dat wil je ziel in essentie.
Tot de volgende,
Isabelle Lambrecht
www.isahealing.eu
Schrijf je in voor de groepshealing op afstand zodat je maximaal kan profiteren van de maan
energie. Inschrijven kan tot 26/02 om 23u .
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.

Wat hebben straling, slapeloosheid en
pijnappelklier met elkaar gemeen?
Op de foto hiernaast zie je een verkalkte pijnappelklier.
Bij de meeste mensen, kan de pijnappelklier niet optimaal
functioneren vanwege het verkalkt te zijn. Verkalking komt oa
door ; straling, fluoride, calcium, pesticiden en kwik.
Verkalking zorgt voor de ‘verbLinding’ van ons derde oog, waardoor onze verbinding met ons
innerlijk weten verstoort is.
Functie van de pijnappelklier
Aan de pijnappelklier is belangrijk voor onze intuïtie, (lucide) dromen, de verbinding met het
universum en manifestatie, het contact met ons innerlijke weten en eigen waarheid. Het wordt
daarom ook wel het derde oog of de zetel van de ziel genoemd.
Pijnappelklier, melatonine, serotonine en straling
- Melatonine wordt aangemaakt in onze hersenen door de epifyse (pijnappelklier). De
pijnappelklier reageert op licht.
- Serotonine is een neurotransmitter die invloed heeft op je stemming, zelfvertrouwen, slaap,
emotie, seksuele activiteit en eetlust. Laag serotonine gehalte kan agressie opwekken.
Onze hersenen blijken het verschil tussen licht en elektromagnetische straling niet te
herkennen. Hierdoor komt het dat straling de aanmaak van de melatonine kan verstoren.
Verder ontdekte men kristallen bolletjes in de pjjnappelklier , die bestaan uit calciet, apatiet en
magnetiet. Magnetiet is een ijzerhoudend kristal met magnetische eigenschappen. De epyfise is
daarom stralingsgevoelig.
Straling en verstoren, opheffen via nanotechnologie
Ik heb een paar weken geleden ontdekt dat slapen met mijn orgon generator naast mijn hoofd,
zorgt voor een veel dieper slapen en een uitgerust wakker worden.
De eerste paar dagen had ik flinke hoofdpijn bij het wakker worden. Maar na een 4-tal dagen
merkte ik duidelijk verschil. Dieper en rustiger slapen, verkwikter. Ook al heb ik zelf geen wifi, ik
heb straling van de stopcontacten in de kamer en mijn buren hebben helaas wel wifi, die tot bij
mij thuis reikt.
Deze Tachon/orgon generator of ook een nulpunts-generatoren genoemd bevatten volgende
technologie:
Orgon technologie Wilem Reich: zet elektrosmog om in chi (= levensvatbare energie)
Tesla/Möbius technologie: versterking van overdracht & bundeling energie op 1 punt
het Casimireffect : versterking van de energievelden en vitaliserend
scalaire golven: versterkte informatie overdracht uit het oerveld
kristal-resonantie
Elite schungite unieke healende, beschermende en transformerende steen
Tachyonenergie houdt de volmaakte potentie beschikbaar, ontstorend en vitaliserend
CO2 GANS (nanotechnologie): neutraliseert de 5g gsm masten die nu in Nederland
geplaatst worden
Je kan deze bij mij bestellen via isabelle@isahealing.eu. Kostprijs 97€ nu promo 90€ +
verzendingskosten.
Zelf heb ik er 2, eentje die ik s'nachts bij mijn hoofd plaats en overdag bij mijn pc. De andere
staat altijd in de keuken met mijn waterkan erop om op te laden en te zuiveren. Deze generator
hoeft nooit opgeladen of ontladen te worden.

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.

