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Nieuwe maan 26/4
Is wat je gelooft je eigen stuk?

- De nieuwe maan: is je geloof echt je stuk?
- Groepshealing op afstand
- Reiniging, de natuur schenkt je royaal
brandnetels.
- Sommigen zijn zo arm, dat ze enkel geld hebben.
- Jouw digitale blauwdruk
- Het nieuwe geld: de altcoin

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 16/4 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

Brandnetels, de super
reiniger !
Het wonderlijke kruid dat bijna alles kan verlichten en wat je
meer dan rijkelijk door de natuur geschonken wordt. Ze
verlicht artritis, allergieën,hooikoorts, botten,
nieren,plasproblemen, haaruitval vermindert, Coeliakie,
bloedingen, blaasontsteking, scheurbuik, huidklachten, en
neurologische aandoeningen behandelt, en nog een lange lijst
van andere kwaaltjes,
Zeer voedzaam
Brandnetel is zeer voedzaam, reinigd en versterkt het
immuunsysteem. Brandnetels voedt je met oa de vitaminen A,
C, B1, B2, B5, B11(foliumzuur) en vitamine E en K in.
Daarnaast zit er biotine, looistoffen, eiwitten en een hele rits
andere fytonutriënten waaronder kaemferol en quercetine.
Ik gebruik hem op 2 manieren.
- ik maak er thee van: neem een handjevol bladeren en overgiet het met kokend water. Laat het
10 minuten trekken en drink het, gezoet met wat rauwe honing.
- Als groente, kan je op de foto hiernaast zien. Ik heb eerst een ajuin gestoofd en dan de
gewassen brandnetelbladeren erop met een paar broccolieroosjes. Het was super lekker en ik
moet zeggen dat ik nog nooit zo traag en goedkauwend gegeten heb. Ik heb me heel voldaan
gevoeld na de maaltijd.
- als soep kan je hem ook maken, in de stamppot, op een pizza met mozzarella. Wees zelf
creatief. De brandnetel heeft, net als spinazie, een hoog nitraatgehalte dus is het niet aan te
raden om het daarna nog eens op te warmen. Hier vind je nog wat soep recepten helemaal
onderaan deze pagina
Het is een natuurlijke reiniging die het metabole afval verwijdert en is zowel zacht als
stimulerend op het lymfestelsel, het bevordert gemakkelijke uitscheiding via de nieren.

Sommigen zijn zo arm dat ze
enkel geld hebben.
Omdenken, of op een andere manier over een onderwerp
nadenken kan voor grote verlichting zorgen. Het thema geld
sluit perfect aan op de nieuwe maan van overmorgen. De
energie van de stier is de energie van het geld, van materie. Ik
ken toevallig iemand van heel dichtbij, die een 100% stier is. Die man is in euro's heel rijk, doch
emotioneel zo arm als een kerkrat.
Het is een heel mooie man, die veel te bieden heeft doch ooit in zijn twintiger jaren besloot hij
dat zijn gevoelens en emoties een last waren en begon met antidepressiva. Nu een prille 50tiger met een zeer gevulde beurs maar als mens uitgeblust. Laatst zei hij me terug te verlangen
naar toen hij 20 jaar was. Hierop zei ik hem dat ik me op 48 jarige leeftijd nog nooit zo goed en
rijk gevoeld heb en dat ik zeker niet zou willen terugkeren. Hij keek naar me alsof hij vuur zag
branden. Meen je dat, vroeg hij me? Maar hoe doe je dat dan? Toen ik hem zei te stoppen met
antidepressiva en weer te willen voelen, zag ik hem achteruit deinzen en de sprankel hoop in
zijn ogen doven.
Voelen, idd. Het kan pijn doen. Maar eerlijk gezegd, het onderdrukt voelen en als een zombie je
door het leven slepen vind ik veel pijnlijker. En ja die fase heb ik ook meegemaakt hoor voordat
ik het licht zag.
Ps wie financiële rijkdom afwijst is nog armer dan de arme rijke, omdat hij zichzelf klein houdt en
een oordeel in stand houdt dat rijkdom slecht is. Rijkdom is een natuurlijk gegeven. Er is niet 1
mens, nee we zijn met 7 miljard. Er is niet 1 boom, nee er zijn er ontelbare. In de natuur bestaat
alles in meervoud, dus rijkdom is een natuurlijk gegeven.
De kunst is om je rijk te voelen met wat je hebt en om je overvloed geestelijk en materieel
steeds uit te breiden.

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 26/4/17
is je geloof echt jouw stuk?

Met nieuwe maan is het werken geblazen in onze innerlijke
wereld. Je beleving, emoties en gevoel. Met de nieuwe maan
is het makkelijker om in het duister te kijken. Het is ongelooflijk
hoeveel men kan zien in het pikke donker. Als zeiler was ik
vaak verrast, toen we op volle zee waren, hoeveel we zagen
zonder het strooilicht van de bewoonde wereld. Het was ook
anders, zachter, rustiger & voller. Deze donkere zachtheid
helpt ons om dieper tot rust te komen en gemakkelijker de
weg naar binnen te vinden. Licht is vaak een afleider en deze
is er nu niet.
De nieuwe maan in stier, 9de huis
Oei dat kan diepzinnig gaan want het 9de huis gaat rommelen
met ons geloof. Want de maan in stier denk dat stabiliteit gelijk
is aan veiligheid en bescherming, dus als iemand nu je geloof
in vraag zal stellen zal je het horen donderen in Keulen.
Spring niet direct in de gevechtshouding want de zwakke plek
van je geloof kan dankzij de maan in stier zichtbaar worden.
De stier is onwrikbaar omdat hij te materialistisch kijkt. Met deze maan al je je geloof kunnen
toetsen aan je gevoel waardoor je dat wat niet bij jou aansluit zal kunnen laten aansluiten op
wat voor jou echt waar en juist voelt. Stabiliteit kan maar bereikt worden als je weet wie je bent
en je geloof gestoeld is op jouw eigen wijsheid, gedragen door jouw ervaringen. Wie zijn/haar
eigen waarheid kent zal zich altijd veilig en beschermd weten in deze. Echter wie geen contact
heeft met zijn/haar eigen gevoel zal koortsachtig op zoek gaan naar een uiterlijke vorm van
veiligheid.
Je kan dus gevraagd worden om je geloof, dat onwrikbaar kan zijn te herbekijken. Ook mundiaal
kunnen posities ingenomen worden vanwege geloof. Vecht niet voor je geloof want dat wil
zeggen dat het ongefundeerd is. Wie een geloof heeft gedragen door het hart, weet en is
zelfverzekerd, zonder het te moeten of te willen bewijzen. De maan in stier geeft een
praktische, materieel ingestelde ingesteldheid waar voorspelbaarheid troef is. Het gezegde:
onbekend is onbemind als geloofsbriefje nemend. De stierekracht kan als een pletwals over je
emoties heen walsen omdat de stier enkel materie als uitgangspunt erkend. Een stier moet
leren om emoties als fundament van de materie te herkennen.
Het werkpunt voor ons allemaal is eigenwaarde. De maan in stier is collectief dus iedereen
krijgt deze input. Maar idd mensen met zon of maan in eigen horoscoop in stier zullen er zeker
mee aan de slag moeten. Vandaar dat de groepshealingen die ik geef op afstand zo herkenbaar
zijn voor de groepsleden. Wie nog onzeker is over zichzelf, is zo hard bezig om een soort van
uiterlijke waarde op te bouwen, dat die zich volledig verloren kan voelen. En de stier kan daarin
heel ver gaan, want het is een kracht die moeizaam op gang komt, maar éénmaal op gang, is
het als een lekkere dieselmotor die heel lang kan blijven lopen.
Omdat deze maan de nieuwe maan betreft heeft ze ook betrekking op je schaduwik of je blinde
vlekken. Een krachtige oefening is : Neem een persoon of situatie (X) in gedachten waarbij jij je
geblokkeerd voelt. Pen je verhaal neer, zonder je woordgebruik te verbloemen. Gewoon
neerpennen zoals het in je hoofd opkomt omdat je taalgebruik heel belangrijk is. Wanneer je
klaar bent neem je een rode balpen en vervang je ik door de naam van (X) en (X) vervang je
door je ik. Lees dan opnieuw wat je geschreven hebt en wees bereidt om de boodschap te
aanvaarden. Dat wordt dan: hij (IK) laat mij (HEM) altijd in de kou staan. Kijk dan waarom je
hem in de kou laat staan. Dan kan je bv ontdekken dat je bang bent om afgewezen te worden,
of dat er bindingsangst in je leeft, ……Lukt het je zelf niet kan je het me doormailen, voor 30€
analyseer ik het voor jou en geef duiding en advies. Zoals gezegd zeer confronterend, maar als
je echt jezelf wil bevrijden is het de enige manier om klaarheid te scheppen in je blinde vlekken.
Want je kan enkel oplossen wat kenbaar is !!! Logisch toch?
De stier regelt je sensualiteit
De stier is verbonden met sensualiteit, als hij zijn emoties kan integreren. Hoe het is met je
sensualiteit? Sensualiteit, ja ok maar wat is dat nu juist? Sensualiteit en seks zijn 2 compleet
verschillende dingen. Echte sensualiteit is puur genieten van wat je doet, 100% bewust bezig
met je handeling. Je gaat erin op met je hele wezen, zelfzeker en bewust. Dames en heren,
sensualiteit is de kunst van het verleiden vanuit een speelse ingesteldheid waarbij je je kunnen
en schoonheid met de ander deelt. Uitdagen en prikkelen in de zin van het bloed laten stromen.
Het is ook zelfverzekerheid waardoor je de zinnen kan prikkelen met dat stukje van jezelf dat
een zekerheid is, omdat het authentiek is. Elke mens is hier op zoektocht, dus gooi je direct
alles bloot is de zoektocht snel ten einde. Oeps game over. Nee, lekker prikkelen met een klein
stukje, nieuwsgierig maken, plezier maken, de fun van de zoektocht.
Mercurius en uranus in ram in 8ste huis
De maan zelf maakt geen aspecten maar deze 2 geven totaal vernieuwende ideeën die oude
structuren helemaal op zijn kop kunnen zetten. In ram kan dat behoorlijk vurig en abrupt
gebeuren. Gesprekken kunnen dus korte lontjes zijn waarbij je op de details of kleine lettertjes
moet letten.
Schrijf je in voor de groepshealing op afstand zodat je maximaal kan profiteren van de maan
energie. Inschrijven kan tot 26/4 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.

Het nieuwe geld
Crypto currency of digitaal geld, het vrije geld van de vrije
mens. Mijn grootvader zaliger zei me ooit:"Meiske, maak je
geen illussies, de banken zijn geen sociale instellingen". Ik
was nog net geen 20 jaar en begreep er nog niet veel van. Ik
vond dat hij het zacht uitgedrukt heeft, het zijn echte
poenpakkers. Maar nu de zelfbewuste mens eindelijk aan het ontwaken is, mag ook hier een
verschuiving vorm krijgen.
Net zoals de mens zichzelf aan het vrijmaken is, zo is ook zijn financiele weerspiegeling dit aan
het doen. Mensen die een beetje de financiële markten volgen, weten dat er al lang geen
goudstandaard meer is maw je bent niet meer zeker van je geld. De gewaarborgde 100.000€
per rek daar geloof ik eerlijk niet in. Turbo's, opties allemaal cijfertjes die verhandeld worden
maar die je vele euro's lichter kunnen maken.
Je bent je er dus al van bewust dat je geld op de klassiek bank ONVEILIG is? Geen waarborg
meer van fysieke geld, noch van goud, de regering heeft inzage en kan je tegoeden bevriezen,
geen privacy, kosten betalen. Gebakken lucht dat zich nog beroemd op een vroeger vertrouwen
van gewaarborgd geld.
Maar sedert 2008 is het financiële ruilmiddel ook aan zijn verlichting bezig. De Bitcoin is de nr 1
en meest bekende revolutionaire vorm van cryptogeld. … De nieuwe coins worden altcoins
genoemd. Een altcoin is een digitale valuta eenheid die als een alternatief voor Bitcoin kan
fungeren.
Met cryptogeld kan je elektronische betalingen doen:
Via het internet
Van persoon naar persoon (peer tot peer)
Voor hele lage transactiekosten
Binnen enkele minuten
Anoniem
Net zo gemakkelijk als dat je een email stuurt
Zonder tussenkomst van een bank of instantie
Nano coin en real estate
Er is ook een heel nieuwe manier van zakendoen ontstaan.
Het klassieke model: baas-directie-werknemers-vertegenwoordigers heeft ook zijn digitale
uitwerking gevonden in het MLM-systeem multi-lever-marketing. Niet te verwarren met de fake
piramide opzet.
Ik was op zoek naar een veilige, interessante investering in coins want ik vind de bitcoin veel te
duur nu om nog in te investeren en ik kwam toeval” bij Nano. Heel grappig maar ik heb op 1
april ingetekend, en nee het is geen april grap. Je investering is voor minium 12 maand en max
36 maand. De giga winsten die normaal de banken binnenrijven, rijven wij nu zelf binnen.
Hier investeer je in vastgoed, licencies sport en games, participaties (oa gas/electro) + de nano
altcoin + MLM.
Met deze coin kan je ook al aankopen verrichten.En je kan met hun coin al aankopen verrichten
of je diensten ermee laten betalen. Ook mijn diensten zal ik via de nano coin laten
vergoeden. De aanvraag is lopende.
Alle transacties zijn effectief en voor jou te volgen via de blochchain (een soort van digitaal
grootboek.
Op de afbeelding hieronder kan je lezen welke schitterende opbrengsten je de dag vandaag
WEL nog kan hebben.
Koop je een pakket van 4999€ heb je een dagelijkse opbrengst van 0.50%. Na 1 jaar heb je een
opbrengst van 540% verworven. + je MLM bonussen omdat jij anderen ook een goeie
investering gunt! De helft wordt je daarvan uitbetaalt in €, de andere als investering in de nanocoin.
De coin stond op 28/11/2016 aan 1.60€, vandaag 22/4/17 aan 5.42€. Prognose eind 2017 aan
20€ !!!
Ik was te laat om op de kar van de bitcoin te springen die nu 1132,42€ staat. Nano coin gaat
eind dit jaar openbaar en heeft de bedoeling om in de top 5 te komen. Dus van 5.42€ op naar
ook een 1132€???? Deze kar ben ik in elk geval wel opgesprongen en dit gaat heel lekker en
comfortabel vooruit. In de 24d dat ik ingetekend heb heb ik al een super mooie intrest gekregen,
want elke dag wordt je winst bijgeschreven op je debetkaart. Te mooi om waar te zijn, ja maar
dat is nu éénmaal zo als je jezelf openstelt voor overvloed.
Wil jij ook mee op de kar geef me dan een berichtje dan stuur ik je de info door.

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT
www.isahealing.eu

coach/healer
www.zichtbaar.be

Facebook
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www.pijnvrij.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.

