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Volle maan 11/4
Je jaar-ei uitbroeden
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De volle maan: je ei uitbroeden
Groepshealing op afstand
Het leven als initiatie: emoties, 1ste initiatie.
De functie van boosheid?
Jouw digitale blauwdruk

Groepshealing op
afstand bij volle &
nieuwe maan !!

Webshop
ORGON/ TACHYON GENERATOR
ontstoring
verwijdering electrosmog
vitaliserend
healend
transformerend
97€ + portkosten

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 .

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 !!!!!!!

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 11/4 om 23.00u !
Stuur een email of reply deze mail:
isabelle@isahealing.eu

Lees meer

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

Het leven als initiatie !
Er bestaan 2 soorten mensen: zij die weten en zij die
onwetend zijn. Zij die weten hebben de realiteit ontdekt en zij
die onwetend zijn, zijn blind voor de realiteit.
Om het leven te begrijpen, scherpen de meeste mensen hun
intellect. Net als een papegaai, verkondigen ze de mooiste
wijsheden. Wanneer het er echter op aankomt om ze toe te passen, botsen ze op een gesloten
hart waardoor de wijsheden tot loze woorden verworden.
Echte wijsheid
Echte wijsheid is gedragen door je eigen ervaring en beleving. Wie zijn gelijk of gram probeert
te behalen is nog blind voor het feit dat we allemaal gelijken zijn, die evenveel gewicht in de
schaal leggen. Zolang je weigert om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen pijnen en
emoties, krijg je keer op keer testen of initiaties totdat je één wordt met de weg die je hart je
aanwijst. Jouw hart wijst je de weg, en wie spreekt vanuit het hart is altijd wijs. Wie echter
spreekt vanuit het hoofd, zal altijd blind, lam en doof in het leven staan. Deze mensen roepen
vertwijfelend naar God: "Waarom overkomen we al deze pijnlijke dingen!! Waarom ik, wat doe ik
fout". Intelectuele moed is ontoereikend zonder een hart vol mededogen, tederheid en liefde.
Koppel je kennis aan je hart en je zal weten.
Eerste initiatie
Om te slagen op je levensweg, ontmoet je als eerste initiatie het leren beheersen van je
emoties. Woede en angst zijn je leermeersters. Wie deze krachtige vernietigende energieën kan
transformeren, tot een opbouwende kracht die genezing, zegening en verlichting brengt is
geslaagd in zijn eerste belangrijke initiatie. Het zijn je sterke emoties die je lichaam uit balans
kunnen brengen en ziekmaken. Het zijn je lagere passies die moeten opgetilt worden, zodat
elke ziekmakende invloed gesublimeerd kan worden.
Genezing brengen
Wie zijn emoties heeft leren beheersen zal ook zonder oordeel zijn. Hierdoor is die persoon bij
machte om zijn liefde en genezing van zijn eigen systemen over te dragen op anderen.

2 daagse workshop
vriendschap sluiten met je
lichaam

DAG WORKSHOP
Leven vanuit acceptatie
ipv uit weerstand

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.

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

Zat & zond 22&23 april
Lees meer

De functie van boosheid?
Boosheid is onderdeel van de 1ste initiatie. Maar wat is haar
functie?
Boosheid heeft je de nodige kracht om je te kunnen losrukken
van je ketenen. Wie kent niet de kreet: " En nu is het genoeg,
ik laat niet meer met met sollen"
Zolang je onvoldoende liefde hebt voor jezelf, lukt het je om je
grenzen duidelijk aan te geven en je eigen ruimte in te nemen.
Echter is het zo, dat als je lang genoeg op de kop hebt laten zitten, er een ogenblik komt dat je
emmer zal overlopen. Op dat moment welt een diepe boosheid in je op waarmee je als het ware
een reus zou kunnen vellen. Dat waar je eerst bang voor was, raakt je koude kleren niet meer.
Boosheid laat je je oprichten in je volle lengte en zijn. Pas op als de slinger terugslingert en je in
het andere uiterste vervalt, nl schuldgevoel voor je uitbarsting. Voel je nooit schulding omdat je
energie eindelijk mocht stromen.
Wanneer is boosheid gevaarlijk?
Niet erkende boosheid kan een tikkende tijdbom zijn en omslaan in haat, met soms dodelijk
afloop. Het is belangrijk om boosheid altijd te luchten en ernaar te luisteren. Boosheid is een
uitlaatklep omdat jij je energie probeert zo klein mogelijk te maken en te onderdrukken. Ze is
een belangrijke opstap naar het jezelf te bevrijden.
Boos zijn op jezelf
Het is volstrekt zinloos om boos te zijn op jezelf omdat je je weer hebt laten doen of omdat jij je
hebt laten kleinhouden. Het leven is een weg, vol met mogelijkheden om zoveel mogelijk
facetten van macht en onmacht te ontdekken en is ook zo bedoelt. Gebruik de boosheid om te
ontdekken HOE jij jezelf steeds weer kortwiekt. Erken dat je boos bent en waarom. Wees dan
mild met jezelf en neem weer je kracht op. Dat doe je door andere keuzes te maken ipv te willen
proberen de ander of de buitenwereld te veranderen. Enkel jouw wereld kan jij modeleren. Jouw
wereld bestaat enkel uit de manier waarop je omgaat met jezelf, de manier waarop je reageert
op iets.
Noteer eens in de volgende 10 dagen wat je boos maakt en wees eerlijk in je waarom dingen je
boos maken. Je zal verrast worden door wat je zal ontdekken. De meeste mensen sussen hun
boosheid of vegen die onder de mat. Niet doen dus. Neem er je tijd voor en noteer het. Het op
papier zetten en je bewoordingen zullen je snel naar de essentie leiden en je ogen openen.
In de workshop 27 april: " leven vanuit accepatie", wordt hierop verder ingegaan.

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

Volle maan 11 april 2017:
conceptie uitbroeden
Deze maan krijgt de naam ei-maan. Volgens de natuurlijke
loop zou jij de laatste maanden veel bijgeschaafd en
bijgestuurd moeten hebben, aan de conceptie in je hoofd. Je
jaar-ei zou geestelijk moeten uitgewerkt zijn nu. Het wordt
stilletjes aan tijd om het in de materie zichtbaar te maken. Net als elk ei, is de schaal breekbaar
en aan jou om als een zorgzame moederkloek je, kwetsbare ei de nodige zorg en bescherming
te geven. Je mag je geestelijk ei laten versmelten met de materie door erop te broeden. Dat doe
je door stilletjes aan, aan de slag te gaan met je nieuwe plannen en het vuur van je wens op
een hoger pitje te draaien.

Maan wikt en weegt in weegschaal, 6de huis
Wie ben je, wat wil je met de klemtoon bij de plaats die je wil innemen. Wat wil je bereiken in je
werk, hoe kan jij je leefomstandigheden optimaliseren want jij bent een ander persoon dan vorig
jaar. Hoe zit het met (zelf) kritiek of kon jij de tegenstellingen al met elkaar in evenwicht
brengen? In weegschaal is de sfeer alles bepalend en hier speelt het thema van evenwicht en
gelijkwaardigheid aan de ander. Hoe zit het met je zelfvertrouwen? Nog altijd op zoek naar een
schouderklop? Dan doe jij niet jouw ding maar ben jij aan het wikken en wegen om de lieve
vrede te bewaren. Wie wikt en weegt, vecht nog met het eigen buikgevoel. Het is utopie je bezig
te houden met uiterlijk vrede want hoe kan jij nu de lieve vrede bewaren als iedereen vanuit
een fake maskert handelt? Jij kan onmogelijk weten wat de ander nodig heeft, dus stop met te
bedenken hoe je de uiterlijke vrede kan bewaren en geef het goeie voorbeeld. Wees zelf een
toonbeeld van innerlijke vreugde en harmonie en de anderen zullen dat automatisch kopiëren.
De wetenschap toonde aan dat we leren door kopie gedrag. Pulkt de ene aan zijn neus, zal je
de ander ook zien grijpen naar de neus. Water (symbool voor emoties) stroomt van hoger naar
lagere gebieden. Positieve energie doet dat dus ook met negatieve energie. Je zal ook veel
plezier beleven nu aan het je uiterlijke huis te herschikken, als weerspiegeling van je innerlijk
werk. Zelf merk ik dat ik in mijn huis behoorlijk wat dingen herschikt hebt en ontzettend geniet
van de “grote kuis” en het ruimte maken.
De graad waarop de maan staat zal het je gemakkelijker maken om de éénheid met de kosmos
en de moeder-energie te integreren. Zo kan je nieuwe vitaliteit opdoen. Je zal merken dat je je
meer opgeladen zal voelen en beter in je vel.
De conjunctie maan en jupiter
Jupiter zit goed in zijn vel. Spontaan voel jij vreugde en plezier en put jij voldoening uit er te zijn.
Je sluit aan op de veel lichtere energie van moeder natuur. Het is langer klaar, alles vibreert van
leven en jupiter brengt deze trilling ook tot leven in je eigen fysieke systemen. Het is nu ideaal
om jezelf te omarmen en je hart open te zetten. Proef van deze innerlijke tevredenheid. Het
vierkant met pluto kan ervoor zorgen dat diep weggemoffelde wensen zich letterlijk door je
betonnen bescherming wurmen. Ze zullen je aandacht vragen. Pluto kan zich aandienen als
een brute kracht of machtsmisbruik, focus je op de positieve kracht van pluto is de levensdrang
waardoor je dingen kan loslaten en wedergeboren worden met meer vreugde.
Schrijf je in voor de groepshealing op afstand zodat je maximaal kan profiteren van de maan
energie. Inschrijven kan tot 11/4 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.

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.

