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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 09/6 om 22.30u !
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
neutraliseren 5G zendmasten
verwijdering electrosmog
vitaliserend
healend
transformerend
97€ + portkosten
Tachyoniseer je eigen voorwerpen, met
dit eenvoudig en ingenieus toestel
Lees meer
NIEUW een speciale super
reinigende thee
Haalt alle afvalstoffen uit het
bloed.Verhelpt constipatie.
Verhindert de opslag van afval-, gif- en
stressstoffen.
Ook worden stoffen die reumatische
pijnen opwekken uit het lichaam
verwijderd, onder andere bij reuma,
fybromyalgie, spier- en
gewrichtsklachten.
Goed bij maag- en darmkrampen,
maagpijn, buikpijn bij kinderen, diarree,
maag- en darmzweren, koliekpijnen.
Deze thee heeft een antibacteriële
werking.
Bij snel opkomende infecties met
koorts.
Bij griep, verkoudheid, sinusitis =
bijholteontsteking, blaasontsteking,
ooginfectie, ontstekingen in het
middenoor en amandelontsteking.
Bij diverse huidinfecties ook als
kompres, ook voor de ogen
6€ voor 100gr

Leven is om te beleven ipv beleefd te zijn!
Hay, probeer jij ook om je zo beleefd mogelijk te gedragen tov de anderen of heb jij de moed om
zelf je eigen avonturen te beleven?
Wie bewust stilstaat bij het woord “beleefd” ontdekt al snel wat het betekent, nl een ervaring die
voorbij is. Wanneer jij beleefd bent naar de ander toe, wil dat zeggen dat jij aansluit op die ander
zijn oude beleving van het leven. Je sluit dan aan op een uitgeleefd (doods) patroon, iets uit het
verleden. Wie authentiek is leeft in het nu en gaat voor een eigen beleving vanuit het hart. Wie
leeft vanuit het hart is altijd liefdevol en laat ruimte voor het leven van de ander zonder er zich te
laten in meezuigen door medelijden. Want het hart accepteert alle uitdagingen die het leven te
schenken geeft.
Beleven doe je met je mannelijke energie.
Mannelijke energie is pulseren en vibreren waardoor je leven gepenetreerd wordt met kracht.
Dankzij deze kracht is groei mogelijk. Het is een actieve energie die voortstuwt. Wie leeft
onderneemt actie, is onderzoekend en probeert dingen uit. Op die manier ben je als een
schakel die aanschakelt op de kringloop van het leven. Dat is een positieve, actieve levendige
manier van stromen. De mannelijke energie valt meestal ook met de deur in huis:” een hé ik ben
hier mee bezig: wat denk je ervan of kan je me helpen hiermee, doe je mee, ….”. Dit is een
uitgaande beweging die weinig terug verwacht want het deelt zijn energie. Het staat ook niet stil
bij het andere want het schakelt gewoon aan en verwacht dat het andere ook gewoon stroomt
en zijn ding doet.
Afgeleerde assertiviteit
verder lezen

Volle maan 9 juni 2017: enthousiast gaan voor je
eigen plannen
Deze volle maan, bij de wicca de bloemenmaan genoemd, gaat voor een vurig tot volle bloei
komen. De natuur zet alle zeilen bij en probeert ondanks de het droge weer, toch zoveel
mogelijk tot bloei te komen. Alle energie gaat naar het maximaliseren van de potentie aanwezig
in de bloem of plant. Hoe is het me je, lijdt je ook onder de droogte of durf jij je emoties toe te
laten? Of jij nu kiest voor je eigen potentie of niet, de vuur energie is aanwezig en zoekt zijn
uitweg. Hoe bewuster jij je bent van wat je hart wil, hoe gerichter je vuurkracht je wensen zal
vervullen. Dat noemt men ook wel je passie. Ben jij maar op overlevingsmodus dan wordt al je
vuurkracht ongericht verspilt en opgeslokt door je omgeving.
Volle maan legt zich neer in de schoot van de Boogschutter
De vurige boogschutter wil je het vuur aan de schenen leggen want hij beperkingen legt hij maar
al te graag naast zich neer. Hij wil je van harte laten zien dat de wereld zoveel meer en groter is
dan je denkt. Laat je leiden door deze energie en proef van andere culturen, treedt buiten je
comfortzone en vaste patronen. Cultuurshocken zijn een kolfje naar zijn hand. Vurig en levendig
als hij is heeft hij heel veel pijlen in zijn koker zitten en schiet ze ook graag af. Wanneer de
energie van de boogschutter aan zet is, vraagt hij je je bewust en moedig door te zetten en
beloofd je de overwinnen van je beproevingen. De moed zetelt in het authentiek jezelf zijn, je
eigen visie ontwikkelen en je eigen zingeving ontdekken. Schaamteloos schiet hij ook een
andere pijl af wanneer blijkt dat de eerste pijl geen doel trof.
Vallen is een kunst, de schande is voor wie liggen blijft.
Jupiter de heerser of het hart van de boogschutter, zat in hele nauwe schoentjes de laatste
maanden, want zijn energie werd gedempt door een retrograde loop. Dat is ook de reden dat je
pogingen om helemaal uit de startblokken te geraken op weerstand en stilstand stuitte.
Maan tussen 2 vuren, boze lillith en strenge saturnus
verder lezen
Je kan weer inschrijven voor de volle maan groepshealing die doorgaat OP AFSTAND. Losse
sessie 15€, 10-beurten abonnement 100€. Inschrijven via isabelle@isahealing.eu tot 9 juni om
22.30u. Het verslag ontvang je dan binnen de 8 dagen.

Uitblinken in het dagdagelijkse
Zoveel mensen vragen me:”Isabelle wat is mijn meerwaarde
of waarom ben ik hier op aarde?”.
Mensen willen altijd grootste dingen doen omdat ze dan
denken dat ze enige betekenis toevoegen aan het leven.
Maar de ware levenskunst ligt juist verscholen in het kleine
dagdagelijkse. In de alledaagse bewuste handelingen, in de
dagelijkse uitdagingen die je leven vormen. Wanneer je
onbewust en dus op automatische piloot in het leven staat,
vind je alles zo normaal en gewoontjes, dat je het wonder van
het leven en de natuur niet meer kan zien.
Hoelang is het geleden dat jij nog verwonderen kon?
Ben jij je bewust van het wonder van de natuur en van je lichaam of sakker jij liever dat het
beter en anders kon? Vind jij je lichaam maar gewoontjes en normaal, ondanks zijn miljarden
functionerende cellen die zorgen voor werkende organen, ledematen, ademhaling, genezing.
Ondanks het feit dat je lichaam zelfs een spiegel is van je emotionele toestand? En nog zoek jij
naar grootse dingen in het leven.
Verder lezen

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

Werk jij samen met je brein?
Hay, hoe staat het met jou en je brein?
Lukt dat een beetje of heb je een haat-liefde verhouding met je brein? Je kent dat wel van die
dingen die je haat maar niet kan missen. Je zou de eerste niet zijn die jammert: “kon ik maar
mijn brein stilzetten? ” En ja ik snap het maar al te goed, heb ook al heel vaak ervaren dat het
precies is alsof mijn brein met mij op de loop gaat. Het lijkt wel alsof je brein zijn eigen agenda
en verhaal heeft. En voor een groot deel klopt dat ook wel.
Je brein als controle kamer
Je brein is de fysieke controlekamer dat ervoor moet zorgen dat alles een beetje vlot en veilig
verloopt. Hoewel ik moet zijn dat ik de strategieën van mijn brein soms verre van vlotjes vind. Ik
heb eerder het gevoel dat mijn brein me, vroeger meer dan nu, behoorlijk in de luren legde.
Mijn brein was zo vaak als de autoritaire vader waar zijn wet wil is. Of ik de dingen nu leuk vond
of niet, mijn brein hield daar allemaal geen rekening mee. 1+1 was = 2 punt en daarmee kon ik
het wel doen. En ik kon nog wel zoveel roepen in mezelf, nee nu ga ik stoppen of dat doe ik
niet, het was precies alsof ik lucht was.
Ik herinner me een fietstocht en ik reed zoals gewoonlijk, graag op ongerepte stukken. Het
ongerepte stuk dat ik vaak nam, bleek na een 10-tal minuten wel heel ongerept te zijn met
heuphoog gras en onkruid. Ik weet nog dat ik dacht:” ok nu keer ik best terug en neem de
berijdbare weg”. Het was zo gek, ik was me bewust van dat alles maar nee hoor, ik/mijn brein,
ging gewoon lekker verder. Wat heb ik gevloekt en gesakkerd zeg, de verdere rit. Heb me erna
al vaak de vraag gesteld, welk mechanisme in godsnaam aan het werk is dan. Was het genot
van de natuur belangrijker dan mijn fysiek ongemak of was ik gewoon weer eens mijn grenzen
aan het verleggen?
Verder lezen

Nieuw logo
Omdat mijn oude logo, teveel verbonden was met mijn
oude leven was het tijd voor een nieuw logo.
Via www.transformation-cards.com vroeg ik een
zieleboodschap aan voor mezelf als zaakvoerder van mijn
bedrijf en dit prachtig logo tekende duidelijk de
kernboodschap van mijn bedrijvigheid hier op aarde uit.
Verder mocht ik vernemen in de begeleidende boodschap dat ik nog maar aan het begin
sta van mijn kennen en kunnen. En dat mijn ziel ondeugend staat te springen om er nu in
te vliegen.
Amaai dat beloofd, je zal nog van me horen ;-).

Blockchain, coin geld. Prachtige opportuniteit of
fundamentele bedreiging?
Een typische het glas is halfvol of halfleeg uitspraak. Ook een spiritueel mens moet van alle
markten thuis zijn, dus ook VERNIEUWEND financieël nieuws mag hier niet ontbreken.
Er is veel commotie en mega stijgende bewegingen de laatste weken op de coin markten. Hier
kan je op coinmarkt zien welk ongekend potentieel coins te bieden hebben.
Wat is bitcoin?
Bitcoin is een online technologie voor het vastleggen van transacties, die de volledige status
quo van banken, notarissen, accountants en zelfs banken en overheden aan de kaak stelt. „Die
technologie is vrijwel niet te kraken. De rekenkracht die nodig is om dat te doen zou vandaag de
dag zo’n 400 miljoen dollar kosten. En zelfs dan is de schade die je kunt aanrichten zeer
beperkt. Hackers blijven er daarom van weg.”
Het is een technologie die onafhankelijk is van de traditionele
structuren en de wereld zal veranderen.
Ook het artikel in de morgen dd 4/6/2017 liegt er niet om. Hoe bitcoin-technologie
organisaties uitwist. Blockchain, een technologie die de inrichting van onze maatschappij op
losse schroeven kan zetten. Er is een nieuwe trend in town, en hij heeft revolutionaire trekjes,
schrijft Rogier De Langhe. Blockchain, de basis van het bitcoinsysteem, staat garant voor niet
aan fraude gevoelige transacties. Zonder hoge kosten. En zonder tussenkomst van een
controlerende derde partij. Prachtige opportuniteit of fundamentele bedreiging? Vergeet
supersonische raketten, medicijnen tegen kanker en zelfrijdende wagens. De hype van het
moment is blockchain. Ether, dat tot voor drie maanden nog nooit de kaap van de 20 dollar had
gerond, brak vorige week de kaap van de 200 dollar. Ook andere cryptomunten gebaseerd op
de technologie zoals de Bitcoin regen de afgelopen weken de records aan elkaar. 04-06-17,
08.19u – Rogier De Langhe
Een gouden kans
Ook de nano-coin munt (staat ondertussen aan 5.5€) waar ik zelf in geïnvesteerd heb, is zich
aan het voorbereiden om naar de coinmarkt te gaan en zich binnen de kortste tijd in de top 5 te
plaatsen van de coin markt.
Momenteel (dd 6/6/2017) kan je enkel inschrijven via peterschap en kan je nu nog de coin aan
10% korting inkopen dus aan 5€ ipv aan 5.5€. Wanneer ze aansluiten op de coinmarkt zal hun
waarde de hoogte inschieten zeker omdat zij met de primeur zullen uitpakken van hun
exclusieve ontginningslicentie in Groenland. Hiermee zetten ze een aantal gevestigde chinese
waarden op hun kop. Dit alles zal gekoppeld zijn aan de nano-coin.
Nog een groot verschil tussen de nano coin en andere coins is dat je ook diensten en goederen
kan aankopen met deze nano-coin.
Hun strategie en investeringen zijn super goed uitgebouwd en gesteund door:
real estate (groot vastgoed: hotels, resorts, ….)
gaming licenties van topsport en spelconsoles
licenties gas/elektro/ontginning
kleine private investeerders zoals mezelf, omdat ze via deze pakketten grote intresten geven
BOVENOP de meerwaarde van de coins
Wie interesse heeft of nog meer uitleg wil kan me een email sturen isabelle@isahealing.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.

