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Hamer	hoofd,	ziet	overal
spijkers	!
Wie	kent	niet	de	uitdrukking:"	spijkers	op	laag	water
zoeken".	(=kritiek	uiten	of	achterdochtig	zijn)
OF
spijkers	met	koppen	slaan	(=doortastend	optreden,	zonder
rekening	te	houden	met	de	ander?)

8	spreekwoorden	en	uitdrukkingen	bevatten	`hamer`
als	hamerstuk	behandelen	(=het	voorstel	zonder	discussie
aannemen.)
altijd	op	hetzelfde	aambeeld	hameren/slaan.	(=steeds	weer
op	hetzelfde	onderwerp	terugkomen.)
de	man	met	de	hamer	(=plotseling	energietekort	bij	o.a.
sporters,	zie	hongerklop.)
ergens	op	hameren	(=iets	voortdurend	benadrukken.)
man	met	de	hamer	tegenkomen	(=totaal	uitgeput	geraken)
onder	de	hamer	komen	(=openbaar	op	ene	veiling	verkocht
worden)
op	hetzelfde	aambeeld	hameren	(=steeds	over	hetzelfde
onderwerp	praten)
tussen	hamer	en	aanbeeld	(=tussen	twee	slechte	dingen
moeten	kiezen)

Hallo	hamerkop,	je	bent	een	mooie	metafoor	voor	ons	gekwetste	ikje.	Kloppen	op	alles	en
iedereen	of	gewoon	alles	uit	de	juiste	context	trekken.	

Voor	het	ego	is	alles	als	een	spijker,	klop	erop	totdat	je	er	niks	meer	van	ziet.	De	weg	vrijmaken,
de	ander	vastnagelen,	........	allemaal	leuke	spelletjes	dat	je	ego	met	je	speelt.

De	wereld	anders	bekijken
Het	kan	ook	anders.	Het	ogenblik	dat	we	de	moed	hebben	om	verantwoordelijkheid	op	te
nemen	voor	ons	denken	en	handelen,	zullen	we	onszelf	en	de	ander	in	eigen	waarde	kunnen
laten.		

Merk	je	dat	de	ander	onderuit	gaat	of	zich	terugtrekt,	herinner	je	dan	hamerkop.	Met	dit
ezelsbruggetje	kan	jij	bewust	worden	van	je	ego	handelen.	Vechten	en	overweldigen,	kosten	je
ontzettend	veel	tijd	en	energie	die	je	kan	aanwenden	voor	leukere	dingen.

Levenskrampen,	wie	heeft	ze	niet?

Wist	je	dat	de	mens	eigenlijk	één	en	al	spier	is?	Het	is
duidelijk	dat	het	menselijk	lichaam	gebouwd	is	om	actie	te
ondernemen.	Stappen	zetten,	in	beweging	zijn	en	groeien.	

Hiervoor	krijg	je	ongeveer	640	spieren.	Wist	je	dat	ook	je	hart,
ogen	en	darmen	spieren	zijn?	Jij	mens,	bent	een	spier,

gemaakt	om	als	als	een	speer	op	ontdekking	te	gaan	en	jouw	unieke	pad	van	zelfmanifestatie	te
ontrollen.

Beweging,	vooruitgang
Spieren	zorgen	voor	beweging,	geven	jou	de	mogelijkheid	om	dingen	te	doen	in	je	leven.
Dankzij	je	beenspieren	sta	je	er	en	kan	je	stappen	zetten.	Met	een	flexibele	heupwieg,	volg	jij	de
kijk	richting	van	je	ogen	en	gooi	jij	je	hart	open	voor	alles	wat	het	leven	je	te	bieden	heeft.	Je
darmen	verwerken	wat	je	nodig	hebt	en	laten	los	wat	ballast	is	en	met	open	armen	omhels	en
koester	jij	het	resultaat	van	je	denken....	Je	lichaam	biedt	je	alles	wat	je	nodig	hebt	om	zoveel
mogelijk	te	ontdekken	op	moeder	aarde.	Maar	het	mooie	plaatje	kan	plots	bevriezen.

Angst,	de	spelbreker	die	zorgt	voor	bevriezing	en	verkramping.	Gelukkig	is	er	je	lichaam	die	je
waarschuwt.	Je	krijgt	een	spiegel	die	fysiek	zichtbaar	gemaakt	wordt	in	een	spierverkramping.
Zo	krijg	jij	en	kans	om	jouw	emotionele	verkramping	te	herbekijken	en	te	ontladen.

Uit	de	verkramping	komen
De	meeste	verkrampingen	komen	voor	in	de	nek,	vanwege	hard-nek-kigheid.	In	de	midden	van
je	nek,	klamp	je	je	uit	onzekerheid	hardnekkig	aan	iets	vast.	Spanningen	meer	naar	de	zijkant
van	je	nek	tonen	frustratie,	besluiteloosheid,	depressieve	gedachten	en	chronische	stress.	Of	de
beslissingskramp	die	je	snachts	laat	wakkerknallen,	de	beruchte	kuitkramp.	Ooh	en	verkrampte
tenen,	als	je	tenen	gaan	krullen	omdat	je	iets	haat	maar	niet	durft	te	zeggen.	Lichaams	taal,
noemt	men	dat.

Een	ontspannen,	blije	geest
is	het	beste	geneesmiddel	voor	je	lichaam.

Uitrekken
Je	visie	uitrekken,	doe	je	door	letterlijk	een	stapje	terug	te	doen.	Op	het	ogenblik	dat	jij	je
angstig	voelt,	benoem	je	:	“hier	voel	ik	me	angstig”.	Je	doet	dan	letterlijk	een	stap	achteruit,	op
die	manier	laat	je	de	energetische	afdruk	van	je	angst	voor	jou	liggen.	Op	deze	positie	die	nog
niet	“besmet”	is	met	angst,	kan	jij	jezelf	de	vraag	stellen:	“	welke	stappen	zullen	me	vreugde
schenken?”	blijf	eventjes	staan	en	wees	open	voor	wat	nu	in	je	geest	binnenkomt.	Komt	er	niks
binnen	zet	dan	een	stap	naar	rechts	en	een	stap	vooruit.	Zo	geef	je	je	systemen	de	opdracht
iets	nieuws	in	de	toekomst,	zonder	angst	aan	te	gaan.

Fysiek	kan	je	uit	je	verkramping,	door	je	spieren	zachtjes	uit	te	rekken.	Als	je	dat	doet	kan	er
terug	bloed	doorstromen	waardoor	ze	weer	zuurstof	krijgen.	Wat	velen	vergeten	is	dat	ook
ontspanning	een	beweging	is.

Je	kan	zachtjes	achterover	buigen	over	een	zetelleuning
je	kan	op	je	bed	zitten	zachtjes	achterover	gaan	en	je	zo	helemaal	strekken,
spreidt	zachtjes	je	armen	helemaal	open,	steek	je	borstkast	naar	voren	en	laat	je	handen
zijwaarts	naar	beneden	zakken
je	staat	ontspannen	recht	de	armen	boven	je	hoofd	en	buig	zachtjes	links	dan	rechts,	voren
en	achteren	en	laat	buig	dan	voorover	terwijl	je	je	handen	laat	bungelen	.

Zo	zie	je	maar	dat	voor	heel	veel	problemen	meestal	wel	een	oplossing	te	vinden	is.	Neem
gerust	ook	een	kijkje	op	mijn	agenda,	de	workshop	vriendschap	sluiten	met	je	lichaam	gaat	hier
dieper	op	in.

	

2	daagse	workshop
vriendschap	sluiten	met	je
lichaam

	
Het	waarom	van	pijn,	lijden	en	ziekte.
Ziekte	als	wegwijzer	gebruiken.
Je	lichaam	je	vriend,	die	je	helpt	andere
keuzes	te	maken.

Tterug	kan	stralen	en	ge-zon-d	worden.
Ziekte	is	de	verduistering	van	je	innerlijke
zon.	Je	innerlijke	zon,	is	de	hoeveel	licht,
warmte	en	liefde	jij	vanuit	jezelf	de	wereld
instraalt.

Zat	&	zond	22&23	april
Lees	meer	

	DAG				WORKSHOP
	Leven	vanuit	acceptatie
ipv	uit	weerstand

	
De	mogelijkheden,	die	acceptatie	voor	je
vrijmaakt.
Leren	handelen	vanuit	macht	ipv	uit
onmacht.
Ja,	ik	kan	en	mag	er	zijn!
Acceptatie	van	je	unieke	bijdrage	aan
deze	wereld

Donderdag	27	april

Lees	meer	

Ziekte	en	ongemak,	een	wegwijzer	naar
meer	bewustwording?

In	het	vorig	artikel	schetste	ik	waarom	het	zo
belangrijk	is	om	vriendschap	te	sluiten	met	je
lichaam	en	beloofde	ik	een	vervolg.	

Groei	of	bewustwording,	is	waar	het	om	gaat	in	het
leven.	Mensen	vragen	me	zo	vaak:'	Isabelle,	wat	is	hier	mijn	levensdoel?'	Heel
eenvoudig,	genieten	van	de	uitdaging	om	het	maximum	van	je	talenten	te
verwezenlijken.	Zoals	je	hierboven	kon	lezen,	zijn	we	één	en	al	spieren	en
zenuwen.	Gemaakt	om	in	beweging	te	ZIJN,	flexibel	mee	te	surfen	op	elke
wending	in	ons	leven.
De	veerkracht	van	een	mens	is	ongelooflijk.	

Waarom,	een	heel	belangrijk	woord.
Een	juiste	'waarom'	vraag,	wijst	je	altijd	de	uitweg.
Voorbeeld:	“Waarom	kunnen	mensen	meer	dan	dieren	en	planten?”.	Nochtans
heeft	alles	een	bewustzijn.	Inderdaad	we	hebben	allemaal	een	bewust-zijn
maar	de	mens	heeft	dat	tikkeltje	meer	nl	een	bewuste	geest.
Elke	cel	van	ons	lichaam	heeft	een	bewust-zijn	van	zijn	taak.	Hierdoor	weet	en
zal	elke	levercel	functioneren	als	levercel.	Het	totaal	van	al	die	cellen	is	het
lichaam	dat	van	bewust-zijn	naar	bewust-worden	evolueert.

Een	bewust-zijn	is,	zijn	wat	het	is.	Een	bewust-worden	is	aan	het	zijn	iets
toevoegen.	De	intelligentie	zorgt	voor	verruiming.

Ziekte,	de	vertraagde	film	om	inzicht	te	verwerven

Ziekte	is	niets	meer	dan	een	vertraagde	film	van	een	situatie	zodat	je	erbij	zou
kunnen	stilstaan.	Zo	kan	jij	jezelf	de	vraag	stellen,	waarom	dit	gebeurde.	Dan
kan	je	het	herbekijken	en	herkauwen	zodat	je	volgende	keuzes	je	op	een
aangename	manier	versterken.	Zo	leer	je	leven	vanuit	je	kern,	die	bestaat	uit
vreugde.	Je	groei	of	bewustwording	is	dan	een	transformeren	naar	een	visie
van	vreugde	ipv	een	visie	van	angst/gebrek.

We	zijn	uit	de	bron	(het	zijn)	gestapt	om	vanuit	een	bewust-worden	van	ons
unieke	zelf,	deze	waarheid	later	terug	aan	de	bron,	toe	te	voegen.	Zo	is	de
cirkel	rond.

Bewustwording	is	verfijning	van	een	individueel	gegeven	om	zo	de	perfecte
omgeving	te	scheppen.	Je	kan	een	broek	dragen	waarin	je	eruit	ziet	als	een
blok	beton	of	je	kan	een	broek	dragen	die	jouw	figuur	ondersteunt.
Je	kan	een	jas	dragen	die	te	groot	of	te	klein	is,	maar	je	vind	er	zeker	ook	die
perfect	jouw	pasmaat	hebben.
Je	kan	de	eerste	de	beste	bloes	nemen	of	er	eentje	in	de	juiste	kleur	en	vorm
die	je	laat	stralen.
Het	enige	wat	je	nodig	hebt	is	een	bewust-worden	van	jouw	unieke	zelf.	Je
bent	(=	het	zijn)	een	mens	maar	met	een	unieke	klemtoon	en	vorm.

Jij	bent	een	individu.
Wie	ben	jij	,	waarin	verschil	jij	en	ben	jij	uniek?	Als	baby/peuter/kind,	trek	je	een
pak	aan	dat	niet	je	juiste	maat	is.	Dat	pak	is	de	waarheid	en	de	regeltjes	van	je
familie/vrienden.	Op	een	bepaald	ogenblik	groei	je	eruit	en	kan	je	de	waarom
vraag	beginnen	stellen.	Als	jij	dan	denkt	:”	dat	kleine	pak	is	vertrouwd	&
gemakkelijk,	dus	ik	hou	het	daarbij”	dan	zal	dat	pak	beginnen	scheuren,
verkleuren	en	je	fysieke	groei	afknellen.
Dan	kan	je	boos	worden	omdat	je	pak	kapot	gaat	of	pijn	doet	of	je	kan	het
accepteren	en	besluiten	dat	het	tijd	is	voor	een	ander	(aan-)pak,	dat	je	op	het
lijf	gesneden	is.

Overgave	en	acceptatie	zijn	de	sleutels	waarmee	je	de	deuren	naar	jezelf
opent	ivp	koppig	te	proberen	te	passen	in	het	uniform	van	de	maatschappij	en
dingen	doen	waarvoor	jij	niet	gemaakt	of	uitgerust	bent.

Je	lichaam	helpt	je	je	bewust	te	maken	van	het	feit	of	je	een	leven	leidt	op	jouw
uniek	maat	of	dat	je	een	leven	lijdt	op	maat	van	de	ander.

Je	lichaam,	de	film	als	reminder
Het	lichaam	registreert	of	spiegelt	alles	wat	ons	door	de	geest	gaat.	Alles
waarvan	we	ons	bewust	zijn	en	alles	wat	we	niet	meer	willen	weten	of	aan
herinnert	willen	worden.

Krijg	je	bv:
buikpijn	is	dat	een	reminder	dat	je	uit	een	situatie	komt	waarin	je	niet	graag
zat
spierspanning,	een	reminder	dat	je	waarschijnlijk	in	gevaar	was
tandenknarsen,	een	reminder	dat	jij	jezelf	onderdrukt
hoofdpijn,	een	reminder	dat	jij	in	je	hoofd	leeft	ipv	in	verbinding
koorts	een	reminder	dat	je	schadelijke	dingen	toeliet	in	je	systemen

Je	kan	die	signalen	perfect	negeren.	Je	neemt	een	pilletje	en	whopla	je	bent	er
“vanaf”?	De	gemoederen	zijn	eventjes	gesuste	maar	je	lichaam	helpt	je	te
onthouden.	Wanneer	je	in	een	gelijkaardig	thema	terug	verzeild	geraakt,	zal	je
lichaam	dubbel	reageren.	Het	zal	de	inslag	(=	de	energie)	van	nu	en
onderdrukte	energie	uit	het	verleden	bundelen	om	de	boel	nu	uit	te	vergroten.
Zoiets	als	een	grote	hamer	gebruiken,	want	het	kleine	hamertje	deed	zijn	werk
niet.	Zo	verglijdt	men	van	acuut	naar	chronisch.
Wanneer	jij	eindelijk	je	koppigheid,	weerstand	&	verzet	kan	loslaten,	sla	jij	je
omgeving	met	verstomming	met	het	wonder	der	spontane	genezing.	Ik
sukkelde	van	mijn	12jaar	tem	mijn	44ste.	Toen	ik	zo	slim	was	om	eindelijk	op
de	knieën	te	gaan	en	nederig	samen	te	werken	met	mijn	lichaam,	mocht	ik	dit
wonderlijk	staaltje	van	zelfgenezing	meemaken.

Genezing	kan	maar	als	jij	het	roer	omdraait,	uit	de	modder	wil	stappen	om	een
ander	pad	te	bewandelen,	nl	het	pad	van	jezelf.

Verlies	nooit	de	moed,	het	is	de	moeite	waard	jezelf	te	ontdekken.

Tot	de	volgende,

Isabelle	Lambrecht

	

DigIK,	je	digitale	ik
	
Elke	mens	draagt	zijn	volmaakte	blauwdruk	in	zijn	DNA.

Een	blauwdruk	is	een	frequentie,	net	zoals	elke	lichaamscel
en	elk	orgaan	zijn	unieke	frequentie	dragen.

Door	angsten,	persoonlijk		en	familie	karma	raakt	jouw
originele	blauwdruk	of	gezonde	levensfrequentie	verstoord.

	Je	kan	dit	eenvoudig,	hercoderen	door	gebruik	te	maken	van
een	toepassing,	die	jouw	unieke	frequentie	heractiveert.	Ik
meet	uit	aan	de	hand	van	bachbloesems,	etherische	olie,
celzouten	en	rife	frequenties	waar	de	disbalans	in	je	lichaam
zit.

Ik	vernam	van	een	paar	klanten	blije	commentaar	bij
depressie,	darmontsteking,	endometriosis,	overdadig	zweten,
zelfexpressie,	CVS,	haaruitval,	.......

Gemakkelijk,	alles	wat	je	nodig	hebt	in	1	enkel	flesje,	zonder	nevenwerkingen.		Lees	meer	

Nieuwe	maan	28	maart

Je	onzekerheid	ontmaskert

Ja	bij	deze	nieuwe	maan	kan	het	diep	binnenin	je	rommelen.
Net	zoals	in	de	natuur,	wil	je	al	uitlopen,	maar	de
omstandigheden	zijn	nog	niet	optimaal.	Het	is	nog	te	koud,	er
kan	nog	sneeuw	vallen.	Niet	voor	niks	noemt	men	april	de

maand	van	de	grillen.	Wel	zijn	er	al	een	paar	plantrekkers,	die	uitlopen	en	al	scheuten	en
bloemen	laten	zien.	Zo	is	het	momenteel	ook	bij	jou.
De	vorige	volle	maan	vroeg	je	aandacht	inzake	het	hoe	realistisch	je	plannen	zijn.	En	nu	wil	jij
waarschijnlijk	al	uit	de	startblokken	schieten.	Maar,	wacht	eventjes.

Maan	in	ram,	2de	huis
Ben	je	er	al	echt	klaar	voor	of	is	het	een:	“	ik	doe	het	maar	snel,	zodat	ik	ervanaf	ben.	Of	ik	vlieg
er	al	in,	en	dan	zie	ik	wel!”	Dat	is	een	beetje	typisch	voor	de	rammen	energie,	de	beuk	erin	en
we	zien	dan	wel	of	een	jezelf	er	maar	snel	vanaf	maken.	De	omstandigheden	zijn	nog	niet
volledig	optimaal.	Je	hebt	nu	nog	wat	tijd	om	in	te	voelen,	wat	je	echt	verlangt.	Een	idee	die
voldoende	gesudderd	heeft,	net	als	een	lekker	stoofpotje,	zal	nog	zo	rijk	van	smaak	zijn.
Wat	beoog	je	voor	jezelf.	Je	gedrag	kan	gekleurd	zijn	door	een	gepieker	en	onzekerheid	over	je
financiële	situatie.	Veranderingen	in	je	werk	kunnen	zeker	aan	de	orde	zijn.	Het	is	belangrijk	om
je	energie	te	richten	op	dat	wat	jij	wel	waardevol	vind.	Je	kan	door	deze	onzekerheid	wat	meer
op	jezelf	gericht	zijn,	waardoor	vrienden	of	partner	zich	buitengesloten	voelen.
Ook	kan	je	het	nu	echt	wel	moeilijk	hebben	met	situaties	waarbij	je	je	aan	banden	gelegd	voelt
of	met	inmenging.	Sol	niet	en	reageer	je	niet	af	op	de	mensen	die	belangrijk	voor	je	zijn.

Een	duiveltjes	maanstand
Het	beeld	dat	zal	spelen,	is	iemand	die	met	een	dolk	in	de	hand	een	groep	vreedzaam	spelende
mensen	probeert	te	provoceren,	omdat	ze	geen	aandacht	aan	hem	besteden.
Het	ego	duiveltje	dat	zich	altijd	tekort	gedaan	voelt	of	kritiek	heeft	op	jezelf	en	anderen,	zal
stevig	van	zich	laten	horen.	Schrik	niet	als	jij	overvallen	wordt	door	een	vlaag	van	woede	of
agressie	,	als	je	je	buitengesloten	voelt.	Belangrijk	is	je	bewust	te	zijn	van	dit	thema.	Als	je	je
diepe	innerlijke	pijn	nu	wel	onder	ogen	wil	zien	en	erkennen,	maak	jij	ruimte	voor	een	belangrijk
stukje	van	jezelf,	die	jij	tot	op	vandaag	buitengesloten	hebt.
Dankzij	mijn	healingen	en	coachingen,	is	het	voor	mij	heel	duidelijk,	dat	onderhuidse	woede	één
van	de	belangrijkste	blokkades	is.	Het	haalt	je	lever,	maag,	plexus,	darmen	helemaal	overhoop.
Het	vertroebelt	je	3de	oog	en	legt	je	spijsverteringstelsel	plat.	Ik	ontdekte	zelfs	dat	woede	er	ook
de	oorzaak	van	is	dat	je,	1ste	nekwervel	(atlas)	letterlijk	verschuift.	Onderdrukte	woede	zorgt
ervoor	dat	jij	de	kraan	van	je	eigen	zieleenergie	voor	een	stuk	dichtdraait.	Woede	is	je
mannelijke	energie	die	uit	balans	is.
Deze	maanstand	helpt	je,	je	kracht	op	een	evenwichtige	manier	aan	te	wenden.	Je	mannetje
staan	is	ok	maar	vanuit	kracht	ipv	uit	onmacht.

Hogere	ondersteuning
Mercurius	en	Uranus	zullen	je	helpen	om	de	dingen	vanuit	een	ander	standpunt	te	bekijken.
Meer	vanuit	een	globale	kijk	waardoor	je	inzicht	kan	krijgen	in	je	eigen	drijfveren.	Wees	gerust
nieuwsgierig	en	probeer	eens	iets	nieuws.	Loopt	een	situatie	een	beetje	uit	de	hand,	gebruik
deze	kans	om	er	iets	uit	te	leren.	Uranus	zal	je	helpen	je	innerlijk	zicht	te	openen	voor	andere
standpunten	en	andere	uitwegen.	Je	angsten	om	keuzes	te	maken	en	knopen	door	te	hakken
zullen	hier	belicht	worden.	Pas	ook	om	voor	intolerantie	naar	de	ander.	Net	als	jij	mag	de	ander
de	ruimte	krijgen	om	op	zijn/haar	tempo	stappen	te	zetten.	Vind	je	dat	de	ander	stom	bezig	is,
kijk	dan	eens	bij	jezelf	waarom	jij	boos	bent	op	jezelf.	Waar	je	vind	dat	jijzelf	tekort	schiet.

Deze	maanstand	geeft	je	kansen	om	de	zwakke	plekken	in	je	funderingen	aan	te	pakken.

Tot	de	volgende

Schrijf	je	in	voor	de	groepshealing	op	afstand	zodat	je	maximaal	kan	profiteren	van	de	maan
energie.	Inschrijven	kan	tot	28/3	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.

Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwe	maan	28/3
Je	onzekerheid	ontmaskert

Groepshealing	op
afstand	bij	volle	&
nieuwe	maan	!!
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

Spotprijs	familiekaart:	100€	voor	10	sessies
Eenmalige	sessie	15€
Verslag	binnen	de	6d.
		
INSCHRIJVEN	kan	tot	28/03	om	23.00u	!
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

Webshop
ORGON/	TACHYON				GENERATOR

ontstoring
verwijdering	electrosmog
vitaliserend
healend
transformerend
97€	+	portkosten

Tachyoniseer	je	eigen	voorwerpen,
met	dit	eenvoudig	en	ingenieus	toestel
	
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:	neutraliseert	de	5g
gsm	masten	die	nu	in	Nederland
geplaatst	worden	!!!!!!!

Lees	meer	

Hartegroet

Isabelle	LAMBRECHT																																												coach/healer																																																				
																																			www.isahealing.eu																																						www.pijnvrij.eu

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.
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