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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 24/6 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
neutraliseren 5G zendmasten
verwijdering electrosmog
vitaliserend
healend
transformerend
97€ + portkosten
Tachyoniseer je eigen voorwerpen, met
dit eenvoudig en ingenieus toestel
Lees meer
NIEUW de super reinigende thee of
de relax 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
bestel hier

Veiligheid, stabiliteit en structuur.
Met deze nieuwe maan staat het thema veiligheid en geborgenheid in de kijker.
Elke mens is op zoek naar veiligheid en dat is biologisch ingebouwd vanwege het feit dat ons
fysieke lichaam enerzijds zeer sterk is en anderzijds kwetsbaar. Bij de mens die nog onbewust
in het leven staat, zal de focus op bescherming en een eerder defensieve levenshouding als
een rode draad door zijn leven lopen.
Woorden doen echt pijn!
Wat iemand zegt of doet heeft een grote impact op je. De impact is even groot als het krijgen
van een stevig fysieke klap. Je hebt mss zelf al eens ervaren dat de boosheid van de ander
aanvoelde alsof je een stevige stomp in je maag kreeg.
En dat klopt, want Californische onderzoekers hebben ontdekt dat:
- woorden of sociale afwijzing ongeveer dezelfde netwerken in de hersenen stimuleren als echte
fysieke pijnen.
- dat als iemand je met opzet pijn doet, jij meer pijn ervaart dan als iemand je per ongeluk treft.
- dat je minder pijn ervaart als je naar iets moois kijkt.
- en dat één van de beste pijnstillers is, het kijken naar een foto van je geliefde.
Verder beweren ze ook dat je de pijn van een fysieke wond hebt kan verminderen als je er door
een verkleinglas naar kijkt. Ik heb dit echter nog niet zelf geprobeerd want heb enkel een
vergrootglas in huis en heb nu niet direct zin om mijn pijnen "uit te vergroten" ;-).
Duitse onderzoekers van het departement Biologie en Klinische Psychologie, wisten te
ontdekken, dat dat de hersenen waar pijn geregistreerd wordt zelfs al gestimuleerd worden
enkel bij het horen van de woorden 'pijnlijk', 'prikje', 'steek', 'wonde. Zelfs een simpele
waarschuwing dat iets zal pijn doen, zorgt voor een pijnregistratie in de hersenen. Je hersenen
zijn zeer specifiek op het gebied van pijn want woorden zoals 'verschrikkelijk' of 'afschuwelijk'
bleken zonder effect te zijn.
Probeer dus nooit meer om iemand op zijn gemak te stellen met het zinnetje:" het zal niet veel
pijn doen of het zal maar een beetje pijn doen. De pijnpiek snerpt al door de hersenen.
Ook praten over hoeveel pijn je hebt en waar, maakt de pijn alleen maar erger. Ze ontdekten dat
chronische pijn patiënten meer pijn kregen telkens hen gevraagd werd om te omschrijven hoe
ze zich voelen. Wat voor mij volstrekt logisch is want daar waar jij je aandacht op richt, stuur je
energie naar. En wat energie krijgt groeit of wordt versterkt. Zo klaar als pompwater.
Bewustwording
Een gevoel van onveiligheid ontstaat dus uit je angst voor pijn, angst voor verlies, angst voor
afwijzing. En je angst kan in jou blijven leven zolang jij op de één of andere manier het idee hebt
dat jij waardeloos of machteloos bent.
Het woordje loos staat voor verlies. Ergens onderweg, in je prille jeugd bent jij een stuk of
meerdere stukken van jezelf "verloren". Je hinkelt als het ware op 1 been, altijd bang om te
vallen. Je zoekt een steun in de buitenwereld ipv gewoon terug op je beide benen te staan.
Enkel bewustwording kan zorgen voor de nodige veiligheid, stabiliteit en structuur. Zolang jij in
overlevingsmodus zit of op automatische piloot heb jij geen zicht op de onderlingende
mechanismen die aan het werk zijn. Pas wanneer je de koe bij de horens hebt, kan ze niet meer
met je op de loop. Dan ben jij baas.
Is het echt zo eenvoudig? Ja gewoon weer rekenen op jezelf, vertrouwen op jezelf en geloven in
jezelf.
Dit artikel delen

Nieuwe maan 24 juni 2017: je schild en schulp
loslaten
Deze nieuwe maan in kreeft, is een super maan, net als deze van mei maar iets minder
krachtig. Hun draden zijn echter verweven tot een veilige web waarlangs jij nieuwe wegen mag
ontdekken. Dankzij deze kosmische invloed voel jij je onbewust meer gedragen en durf jij
makkelijker je grenzen te verleggen. De nieuwe maan van mei was in schorpioen, en gaf je de
kracht om diep in jezelf af te dalen en een kans om te ontdekken wat je diep in je hart echt wil.
Onder de kreeftinvloed brengt ze je in contact met een belangrijke gebeurtenis uit je verleden
waardoor jij ooit dichtgeklapt bent omdat jij je onveilig voelde. Omdat het bij kreeft draait rond
veiligheid en geborgenheid is dit het werkpunt van deze nieuwe maan. Kijk eens naar wat jij
nodig hebt om je veilig en geborgen te voelen. Wat is de onderliggende reden van je gevoel van
onveiligheid en het idee dat jij jezelf geen stem mag geven. Geef jezelf die stukjes extra
waardering dat je nu zoekt en verwacht van de buitenwereld.
De hogere frequenties versterken nu de gevoelens van eigenliefde en waardevol zijn. De
kosmische klok luidt dus het is tijd om uit je schulp te kruipen, je schild van defensie los te laten
en het je vastklampen aan ankers in de buitenwereld. De hogere frequenties kunnen zulk
liefdeloos gedrag niet meer ondersteunen. Je handen zijn bedoelt al instrumenten van je hart.
Zorg voor liefdevolle gevende aanrakingen ipv vastgrijpende kreeftscharen.
Een open deur naar grote verandering, nieuwe lei en transformatie
Je zal het wel al gevoeld hebben dat jij op de één of andere manier veranderd bent sedert mei.
Oude, diepzittende angsten kan jij plots in de ogen kijken en spontaan loslaten. Ik werd zeer
zichtbaar attent gemaakt op deze wonderlijke kracht via mijn moeder. Ze is een echte kreeft en
wordt 70 jaar op 27/6, en 2 weken terug liet zij zomaar haar levenslange vliegangst los. Tot op
het laatste moment geloofde ik niet dat ze echt het vliegtuig opging. Ik kreeg weer een mooie
les in: “zeg nooit, nooit want alles is mogelijk”. Tot je laatste ademsnik op aarde kan jij hemel en
aarde bewegen. Wat een machtige wezens, zijn wij mensen toch.
Het leuke aan de huidige energie is dat je NIKS moet overwinnen. Je MAG gewoon loslaten die
diepzittende angsten en dat mag nu vanzelf gaan. Net zoals bij mijn moeder, van de ene op de
andere dag, kon zij de omslag maken.
Lees verder
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 24 juni om
23.00u. Het verslag ontvang je dan binnen de 8 dagen.

Angst voor verlies transformeren
Je herinnert je mss nog wel de kreten van in je kindertijd: "pas op want of pas op voor, ......." Het
was oppassen geblazen in het leven of je kon iets verliezen. Je kon de kans op voeding, liefde,
aandacht, .....mislopen. Ai het allesverslindende monster opende zijn machtige kaken en slokte
je in éénmaal op. Je werd als het ware een verliespost. Je verloor het vertrouwen en geloof in
jezelf en in het leven.
Het gevecht kon beginnen. Elke situatie werd afgetoest aan het wat je kon verliezen.
Zelfexpressie, groei, dingen beleven en ervaren, experimenteren, proeven.......allemaal van je
levenstafel geveegd. Verlies, ik ben bang om verlies te lijden.
Verlies leidt je leven
Als jij je leven laat leiden door verlies, is het toch logisch dat je verlies zal lijden. Het is net als
bij het kopen van een auto, als je een kleine koopt verwacht jij toch ook niet om een grote
geleverd te krijgen? Klein denken is kleine dingen krijgen, groot denken is grote dingen krijgen.
Verlies-denken is een aangeleerde gewoonte, wel eentje die er verdorie goed ingesleten is.
Maar met een wat moeite, veel wilskracht & discipline, trek jij wel een ander spoor in je denken
en in je leven.
Meer overvloed toelaten in je leven
lees verder

DigIK, je digitale ik
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, stemmetje in het
hoofd .......feedback
Gemakkelijk, alles wat je nodig hebt in 1 enkel flesje,
Lees meer

Is de financiële vernieuwing ingezet?
De laatste weken is er heel wat deining in de financiele wereld. Toch al een 7-8 tal jaren
"voorspel" ik en nog andere mensen de ineenstorting van ons huidig financiel stelsel. De
oppermacht en wurggreep van de banken is zichzelf de das aan het omdoen.
Is het nu zover? Overal lees je dat ze in 2017 een mega beurscrash verwachten. Onderstaand
lees je dat volgende grootmachten Japan, Australië en Rusland de coin als wettelijk
betaalmiddel aanvaarden. Zelfs goldman sachs kan er niet meer omheen. De bitcoin is officieel.
Is dit de financiële vernieuwing die aansluit op de verhoogde frequenties? Ik denk het wel want
met de cryptocurrency is er transparantie en dat is wat de verhoogde frequenties beogen, oa
meer transparantie.
Nieuws headers
5/4/2017 Japan accepteert bitcoins als officieel betaalmiddel
6/5/2017 Japan heeft de bitcoin vanaf 1 april erkend als volwaardige valute en ook India en
Rusland zouden dat overwegen. Hierdoor verpulvert de
coin ongekende records
22/5/17 Een bitcoin is nu aantrekkelijker geworden dan goud,
10/06/2017 Australie erkent bitcoins als officieel betaal middel
13/6/2017 goldman sachs kan niet meer rond de bitcoin heen en accepteert het als volwaardig
onderdeel van het beursgebeuren
16/6/2017 de nanocoin een goed alternatief voor bitcoin?
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.
Een gouden kans?
Ik schreef er al over in de vorige nieuwsbrief dat ik geinvesteerd heb in de nano coin.
28/11/2016 noteerde hij aan 1.60€
1 aug sluit hij aan op het openbaar verhandelingsplatform nanotec exchange en zullen de
eerste betaalterminals verschijnen in 202 landen want nano coin is een wettelijk betaalmiddel
naast de bitcoin.
Momenteel staat de coin aan 5.75€. Via speciale investeringspakketjes kan je hem tem 30/7/17
kopen aan 5€ (16% winst al). Normaal gaat hij rond de 7€ noteren in zijn beurgang. De
pakketjes zijn beperkt, op is op en dan kan je hem gewoon aankopen via de openbare.
Je kan ook nog via deze groep investeren in een real estate met een DAGintrest ts 0.15% &
0.50% (op de bank krijg je nu 0.003%

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.

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT
www.zichtbaar.be

coach/healer
www.isahealing.eu

Facebook

Twitter

www.pijnvrij.eu

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.

