Bekijk de webversie

Nieuwe maan 10 mei
Het onderste uit de kan !

- De volle maan: schorpioen, haalt het onderste
uit de kan
- Groepshealing op afstand
- De realiteit blijft mijn leven maar verpesten.
- Evil draagt live in zich.
- Jouw digitale blauwdruk
- Fora, vaak een broeinest van angsthazen.
- De stralingsbelasting van de 5G zendmasten

Groepshealing op
afstand bij volle &
nieuwe maan !!

Webshop

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 .
♥ Goedemorgen Isabelle, Ik heb de healing
echt even moeten verwerken, je hebt me aan
het huilen gebracht. Dat is een positief ding! Ik
wil je hartelijk danken voor de healing, ik kan
er echt wat mee. Groetjes M H
♥Dag isabelle,
Ik wil me graag weer inschrijven voor de
groepshealing. Ik voel me steeds super na
zo’n healing. Dank u wel; Prettig
weekend Tania
Spotprijs familiekaart: 100€ voor 10 sessies
Eenmalige sessie 15€
Verslag binnen de 6d.(ik doe mijn best)
INSCHRIJVEN kan tot 10/5 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

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

De realiteit blijft mijn leven
maar verpesten !
Deze grappige opener, wist Bill Waterson, uit zijn mouw te
schudden. Maar alle gekheid op een stokje, de meeste
mensen redeneren wel zo hé.
Realiteit, wat omvat dat begrip concreet? Mijn beste vriend mr
google, gaf me volgende :
1) Feit 2) Feitelijkheid 3) Harde werkelijkheid 4) Onverbloemd
weergeven van de werkelijkheid 5) Waarheid 6) Wezenlijk
bestaan.
De realiteit is dat wat, real is, wat echt is. En wat is echt in de
tastbare wereld? De realistatie of vormgeving van het
abstracte (de energie) of gemakkelijker gezegd: dat wat je ziet.
Boos op de realiteit
Ben jij ook iemand die heel boos is op de realiteit en de hele mikmak over dezelfde kam scheert
en bestempelt als vijand? Of dat wat je pijn doet, de pest heeft aan je, .... Weet dan dat iets
aandacht en liefde van je vraagt. Je kent toch wel het gezegde: "plagen is om liefde vragen".
Als jij ergens de pest in hebt, dan voel jij je geplaagd door iets.
Oooh het plaatje begint al te veranderen, het pesten krijgt een link met liefde. Het probeert je
duidelijk te maken dat je je kinderlijke onbevangenheid en flexibiliteit, onderweg kwijt geraakt
bent.
De realiteit die jij als vervelend of moeilijk bestempelt, is de natuurlijk flow van het leven die jij in
je verkampte overlevingsmodus velroren bent. Wat je pest, duwt je de andere kant op, weer
terug naar je ware essentie.
2 kanten van de medaille
Ho maar Isabelle, zo is het niet. Wat met kinderen die gepest worden? Juist hetzelfde, de kids
die op hun hoofd laten zitten, laten de buitenwereld voor hen beslissingen nemen. De pesters
die op het hoofd van de ander zitten, doen dat omdat hun eigen hoofd en denkwereld
onbeschikbaar is. Beide hebben een hoofdprobleem. De pester heeft ergens een autoritaire
leefomgeving die hem het onmogelijk maakt om zelf zijn leven vorm te geven, de gepeste heeft
een omgeving waarin wegcijfering en onmondigheid de maat is. Beide boksen om hun manier
op tegen een het zwijgen opgelegd worden, een waardeloos zijn.
Kinderen spiegelen altijd de omgeving van hun ouders of opvoeders. Maar eigenlijk
weerspiegelt elke ontmoeting een facet van jezelf, anders zou je elkaar niet ontmoeten.
Op de site vind je in de blog, nog 2 goeie teksten die hierop aansluiten
http://www.zichtbaar.be/blinde-vlekken-en-kleur-bekennen/
http://www.zichtbaar.be/ben-je-helemaal-betoeterd/

Volle maan 10 mei 2017: het
onderste uit de kan.
Dit is een volle maan voor de durvers, want ze staat in
schorpioen. Van schorpioen is het geweten dat die de
onderste steen om draait en echt wel voor het onderste uit de
kan gaan.
De wicca noemen deze maand, de Maan van het Ontwaken omdat ze de energie van
wedergeboorte in zich draagt. En zoals altijd, als ik mijn maan artikels schrijf, sta ik verrast
hoezeer het aansluit op waar ik de weken/dagen ervoor mee bezig was. Ik voel me de laatste
dagen echt wel herboren. Omdat mijn laptop blokkeerde, kon ik “niet” werken dus mocht ik
lekker aan de slag voor mezelf. Ik vloog erin met krijtverf, en verfde mijn 2 tafels en stoelen + de
bureautafel en het resultaat was een veel zachtere en lichtere uitstraling in mijn huis. Lekker
vintage met een paar oude roze stoelen ertussen. Omdat dat oude het niet meer aankon een
zwaardere op de kop getikt, die werkt super snel, zalig. Gisteren dan lekker buiten bezig
geweest mijn houtenwerk buiten, opgekuisd, herschikt en ik voel me super goed thuis en in mijn
vel. Verder kreeg ik 2 super goeie berichten als toemaatje. Ik voel me bruisen van energie en
echt wel herboren.

Volle maan in de macht van de schorpioenkracht
Wat me direct opviel, in de setting van deze volle maan waren de 8 planeten “onder de gordel”
en het feit dat enkel de maan en jupiter “boven water” staan. Dat toont aan er lekker diep
gerommeld zal worden in onze onderwereld, opdat ons licht kan versterkt worden. Voor wie
klaar is om thuis te komen is dat een schitterende energie. Helaas is de mens toch oo zo bang
van zijn innerlijke “duistere” wereld. Enkel uit onwetendheid, want op de modder van je
worstelingen, wortelt je lotusbloem. Stilletjes aan werkt ze zich door je emotionele woelwateren
naar boven en éénmaal boven zich te openen en haar schoonheid ten volle ten toon te
spreiden.
Ook is er zeer veel a,ngst & onbegrip voor de kracht van de schorpioen. Het is idd de meest
diepzinnige, intense en krachtige energie in de dierenriem. Ze voelt zich perfect thuis in de
donkere krochten van het leven, verwoed op zoek naar die pure, authentieke essentie. Een
schorpioen maak je best geen blaaskes wijs, want dat komt echt niet goed. En ja je moet
verdraait stevig op je 2 voetjes staan om deze kracht meester te kunnen anders blaast ze je
gewoon omver. Haar power is wilskrachtig, vastberaden, intuïtief, emotioneel, zeer
gepassioneerd en doelgericht en als ze prikt is het dodelijk ;-). Maar we hebben de dood van het
ego nodig om als ziel te kunnen leven. Verwelkom met open armen deze kansen, gebruik ze om
losse eindjes op te kuisen vanuit inzicht , want de schorpioen opereert van binnenuit.
De maan en pluto slaan de handen in elkaar dwz intens ervaren, diepgang en magische
momenten, hmm klinkt goed. Voor wie echter nog verstoppertje speelt met zichzelf, kan zich
ondergraven voelen en een zware dobber hebben aan deze energie.
Maan in het 11de huis
Emotionele steun van speciale vrienden. Met sommige mensen heb je nu éénmaal een speciale
band. Ook al hoor je elkaar maar een paar maal per jaar, het is telkens weer raak. Het is alsof
jullie frequenties naadloos op elkaar aansluiten en het als gisteren was dat je elkaar hoorde.
Geef verwijten van :” ah leef je nog? Of ah eindelijk hoor ik je nog eens! “. Nee, niks van dat
gewoon weer gezellig bijkletsen en delen met elkaar.
De maan zal haar licht dus laten schijnen over je sociale integratie, toekomst dromen
betrokkenheid met gelijkgestemden,je vriendschappen die en belangrijk onderdeel uitmaken
van je levensstructuur. Mensen met veel kennis voelen zich vaak eenzamer dan mensen met
maar een 2-tal goeie vrienden.
Wees vrij om deze dagen diep af te zakken in jezelf en er alles te omhelzen wat je ontmoet.
Je hoort terug van me met de nieuwe maan op 25 mei
Ps vergeet niet om in te schrijven voor de groepshealing op afstand, om maximaal te profiteren
van deze krachtige frequenties.

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

Evil is live.
In het engels ( men zegt soms dat dit de taal van de engelen
is) ligt een heel mooie verwijzing verborgen.
Evil dat staat voor onheil, draagt in zich de geboorte van
leven, nl live.
Het is vanuit het onheil dat het heil zichtbaar kan worden,
vanuit de chaos ontstaat de vom,
vanuit angst groeit men naar liefde
Zolang je vecht tegen de manier waarop de dingen op aarde gevormd worden, blijf jij hangen in
de startfase nl het evil gebeuren. Het moment dat je snapt hoe het werkt:
- dat er niks slechts of goed is
- dat dat wat is gewoon is
- dat wat gebeurd het enige juiste is op dit eigenste moment
Op dat moment sla jij via acceptatie de brug van evil naar live. Je gaat gaan samenwerken met
de componenten uit je realiteit en zo kan jij je realiteit bijsturen en eindelijk beginnen leven ipv te
overleven.
Acceptatie en overgave
Kijk zelf maar wat er gebeurd op het moment dat je stop met vechten. Er komt zoveel energie
en ruimte vrij, andere posities worden mogelijk waardoor je een situatie kan veranderen. Want
wie een stap zet, veranderd het hele spel.
Zeg opnieuw ja tegen je incarnatie, durf te voelen ipv je pijn te vermijden want het enige wat je
doet is vechten tegen jezelf. ver-mij-den

Fora, vaak een broeinest van
angsthazen
Het leven is niet gemakkelijk meer de dag van vandaag. We
hebben zoveel mogelijkheden en keuzen en op het internet
kunnen we letterlijk terugvinden. En tekenend voor de
dualiteit, die de levensstructuur is op aarde bestaat er van
alles een pro en een contra.
Ja maar hoe moet ik dan beslissingen nemen.
Je hart volgen is het beste en zeker nooit je angst. Angst is de slechts mogelijke raadgever die
je je maar kan indenken. Goed onderzoeken en onthouden dat er altijd 2 zijden zijn aan het
verhaal en dan aan jou om "partij" te kiezen: de durvers of de angsthazen.
Ik kom eventjes terug op mijn vorige nieuwsbrief.
Je kon er lezen over mijn recentste investering nl de nano real estate & coin. Ik kreeg wat
reacties hierop in de trant van: " op internet las ik heel veel negatieve kritiek".
Ja dat klopt, ik ontdekte fora waar angsthazen hoog van de toren bliezen en zo goed als ze
konden alles afbraken. Echter nergens kon ik iets vinden van iemand die erin gestapt was en er
zijn broek gescheurd had.
Super positieve berichten
Legde ik echter mijn oor te luister bij mensen die er effectief met hun zuurverdiende centjes
inzaten, dan kreeg ik enkel super positieve berichten. Ik heb dan maar mijn gezond verstand
gebruikt en op 2/4/2017 zelf effectief mijn appeltje voor de dorst erin belegd. (ps, eerlijk gezegd,
was het met een klein hartje, dat wel want ze groeien nog niet op mijne rug. Maar ik sprong toch
maar op de kar)
En ik heb zeer goed nieuws, ik kocht aan aan 5,42€, vandaag staan ze aan 5.48€.
Op 28/11/2016 kreeg ik van mijn nano-peter volgende mail: Vanaf 1 december zal er weer een
stijging zijn van de Coin,en de prognose wijst erop dat hij tegen mei'2017 aan 3€ zal staan,
momenteel aan 1,60€.
De prognose nu ( die volgens insiders weer te laag is) stelt een koers voorop van 20€ eind dit
jaar.
Daar bovenop heb je de zekere, zeer hoge intrest die ze beloven die dagelijks op je account
overgeschreven wordt. Daar ben ik al getuige van want effectief dagelijks wordt het op mijn
account overgeschreven.
Wel ga ik ter info, elke nieuwsbrief de koers van de nano coin meedelen. Dat is het enige wat
variabel is, want de intresten krijg je vast.
Volgende vaste DAG intresten krijg je bij:
- investering v/ 249€ = 0.15% per dag = 108% na 2j
- investering v/ 999€ = 0.20% per dag = 144% na 2j
- investering v/ 2.499€ = 0.30% per dag = 216% na 2j
- investering v/ 4.999€ = 0.50% per dag = 540% na 3j
Dit nog eventjes ter rechtzetting. Op de site vind je ook een klein beetje uitleg.

De stralingsbelasting van de
5G zendmasten
Persoonlijk heb ik zelf heel veel last van stralingen dus bij mij
thuis GEEN wifi maar internet via de kabel, gsm op
vliegtuigstand als ik buitenshuis ga en hem bij mij heb en ik
heb mijn 2 orgons in huis, eentje voor mijn waterkan en de
andere in mijn kamer.
Problemen met straling
Zelf ben ik er als hooggevoelige super gevoelig aan.
staat mijn internet of wifi aan op mijn gsm, ben ik binnen de 5 minuten kotsmisselijk,
loom/moe en kan nog moelijk helder denken …….mijn vliegtuigstand staat dus altijd op als ik
hem bij mij draag of in de auto. Als je mobiele telefoon in de vliegtuigstand staat, wordt alles
wat ‘straalt’ geblokkeerd. Dat zijn o.a. telefoon, sms, internet/wifi, GPS en bluetooth
bellen met mijn gsm zelfs zonder internet of wifi aan, wordt ik moe, misselijk, hoofdpijn, mijn
oor begint giga te gloeien
in de auto bellen, zorgt ervoor dat ik binnen de 8 minuten draaierig en misselijk wordt. Is een
kooi van Faraday en alle stralingen kaatsen de hele tijd in de auto, net als een kaatsbal
aan de overkant van de weg, van de flat van mijn ouders, staat een flat met gsm mast
op……….als ik daar ben heb ik binnen de 10 minuten hoofdpijn, wordt ik loom en moe, kan
ik niet meer helder denken
Lees hier wat tips
Bij het testen van het 5g netwerk in Groningen bleken de koeien op hol te slaan en volledig in
paniek te zijn. En dit bij 5 veehouders naast elkaar. Dat kan je geen toeval meer noemen. Lees
hier meer over
In die orgons die ik gebruik, zit oa CO2 GANS die de 5G neutraliseert. Je vind ze in de
webshop voor maar 97€
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Isabelle LAMBRECHT
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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.

