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Er ten volle staan

- De nieuwe maan: er ten volle staan
- Groepshealing op afstand
- Spataders en hun boodschap voor je
- de gekke fratsen van je brein
- Jouw digitale blauwdruk
- Column: wat is het verschil tussen 'Paranormale' en
'Spirituele' gaven/krachten?
- Nano investering, minale opbrengt 8%.
Koers nanocoin 6€

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 10beurtenkaart: 100€
Eenmalige sessie 15€
Verslag binnen de 6d.(ik doe mijn best)

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. Bij reuma, fybromyalgie,
spier- en gewrichtsklachten.
Goed bij koorts, maag- en
darmkrampen, maagpijn, buikpijn bij
kinderen, diarree, maag- en
darmzweren, koliekpijnen.
6€ voor 100gr + port

bestel hier

Elite shungite

INSCHRIJVEN kan tot 23/7 om 23.00u !
Stuur een email of reply deze mail:
isabelle@isahealing.eu

Het Elite shungite is een sterk antismog
produkt & versterkt ook het bioveld en
het immuun systeem en werkt volgens
Russische wetenschappers tevens als
stemmingsverbeteraar of
antidepressivum.
25 gram kost maar 15€,+ portkost
bestel hier

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

De zo ontsierende spatarders
Waarom komen die meestal in de benen voor?
Om vanuit de benen terug naar het hart te vloeien, moet het bloed tegen de zwaartekracht in
stromen. Hiervoor zijn de aders uitgerust met terugslagklepjes die verhinderen dat het bloed
weer naar beneden stroomt. Wanneer deze echter gebrekkig werken, wordt het terugstromen
naar het hart bemoeilijkt. Dat zorgt dan voor extra spanning in de aders die daardoor gaan
uitzetten en zichtbaar worden.
Sta je met liefde in het leven?
Je lichaam laat je zien dat je de liefde die in jezelf leeft niet plant en uitwerkt op aarde. De
energie die jij door je lichaam pompt is zuurstof arm bloed omdat het etherisch geladen is met
angst, zelfafwijzing en onzekerheid. Het kan dankzij de zwartekracht wel naar beneden
stromen, maar omdat zonder liefde is en daardoor krachteloos, kan het zich niet gaan opladen
aan zijn krachtbron, nl het hart.
Gelukkig is er de zwaartekracht. Zo verzekerd de bron hier het fysiek aanwezig kunnen zijn.
Zou er geen zwartekracht bestaan zouden meeste mensen hier niet kunnen aarden omdat 95%
pijn afwijst en daarmee het aardse bestaan. Dankzij de zwaartekracht blijft de energie van
boven naar beneden stromen, en kan de materie standhouden.
Spataders tonen dat de stappen die jij zet in je leven liefdeloos zijn.
Liefdeloos in het leven staan
Mooier kan je lichaam het je niet tonen. Het fysieke levenselixier of bloed wordt vanuit het hart
(centrum van liefde) door je hele lichaam gepompt. Het zuurstofarme bloed komt in de
rechterkamer van het hart terecht, gaat naar de long om verrijkt te worden met zuurstof en zo
naar de linkerkamer van je hart. Zo het lichaam rond en keert terug zuurstof arm naar boven
naar het hart.
Je hart vertelt je dus, dat als je te rechts in het leven staat dwz vanuit je denkende rechter
hersenhelft, jezelf te weinig zuurstof geeft. Een gezonde levenskringloop is als volgt: je bedenkt
iets, zet je longen uit en ademt diept in waardoor je in contact kan komen met je
linkerhersenhelft en gevoel. Wanneer het goed voelt duw je de zuurstof naar beneden zodat je
voeten in beweging kunnen komen en geeft de vreugde je de kracht om de energie weer naar
boven te stuwen.
Wie teveel in angst en zorgen leeft, houdt de adem op en kan niet de verbinding leggen ts links
en rechts waardoor er en gebrek aan kracht optreedt. Dit jezelf inhouden wil zeggen dat je te
weinig eigenliefde hebt om jezelf de nodige zuurstof en ademruimte te geven. Zonder dat is het
onmogelijk om stappen te zetten op je zielepad. Wie leeft vanuit angst en twijfel, heeft ook maar
dat te bieden aan zijn/haar eigen leven en aan de buitenwereld.
Worstel je met spataders, stel jezelf dan de vraag of jij eindelijk bereidt bent om vreugdevolle
stappen te zetten ipv stappen gedragen door leed en angst.
Spataders kan je ook helpen in balans brengen via het aanbrengen van de juiste
frequentie. Flesje digIK kost 40€

Nieuwe maan 23 juli 2017: super power en
creativiteit
Het is weer een super maan en ze heeft heel wat in petto. Ze staat namelijk in leeuw dus ze zal
duidelijk maken dat ze er is. Er staan, in vol ornaat op zijn leeuws. Zolang de leeuw voldaan is,
ok. Maar owee als hij brult en zijn plaats komt opeisen, dan zal je zijn vurige kracht wel voelen.
Het is al een super maan en mars en maan zijn conjunct dwz dat hun energie versmelt. Ja, het
zal er krak op zijn, zoveel gebundelde kracht.
Leeuw is vuur en mars is vuur, man man, vuurwerk in de maak? Een nieuwe zomerliefde, een
nieuw briljant idee…….wie weet wat meer! Allemaal hartsenergie wiens grote kracht ligt te
sluimeren en wacht om wakker gekust te worden. Hoewel dat kussen behoorlijk pittige vormen
zal kunnen aannemen.
Maan vierkant uranus
Uranus de rebek die wil uitbreken, zal je pushen tot vernieuwing. Dat kan voor innerlijke
conflicten zorgen want de maan is de tegenpool van uranus met haar kleine, veilige bekende
wereld vanuit de opvoeding. Schone slaapster (je ziel) loopt hier de kans om wakker gekust te
worden. Je kan dus geraakt worden tot in je ziel en van je sokken geblazen worden want het zal
zo vernieuwend zijn dat je tenen ervan zullen gaan krullen. Voor mij koren op mijn molen want ik
ontdek graag een nieuwe horizon, maar voor veel mensen is dit juist zeer beangstigend. Geef je
er maar aan over, proef maar van iets nieuws.
Zon/maan/mars maken een triootje en zorgen ervoor dat jezelf zal vernieuwen, een soort
hergeboorte vanuit je creativiteit zelf. Ook nieuwe interessante kansen die gewoon voor het
grijpen liggen. Spring op de kar. Je krjigt de kans om oude, diepe begrenzingen nu los te laten.
Want de leeuw eist zijn troon en koningschap op. Hij helpt je op je pad naar het verwerven van
meesterschap over jezelf en voor zelfwegcijfering is er geen plaats meer. Maar waak je wel voor
de val van de leeuw, die hoogmoed is en neerkijkend op de ander. Gebruik je mars vuur om
grootmoedigheid ten toon te spreiden, zodat anderen zich aan je warmte en gulheid kunnen
warmen.
Leeuw 0° in het 10de huis, sociaal en status
De energie van het 10de huis triggert, op het beeld dat je van jezelf en de buitenwereld hebt.
Het houdt ook het masker van waarachter we in het openbaar leven staan, in stand. De thema's
hier zijn je maatschappelijke status, eer, reputatie, ambities. Op dit thema komt er leven in de
brouwerij want 0° leeuw maakt het zonne-vuur of je plexus solar actief zodat je kan stralen. Het
zal ook het ego weer aanwakkeren en de kunst zal zijn om de grootmoed te verzachten met de
kracht van het hart. Zoniet zal deze energie als een verschroeiende zon zijn. De zon heeft het
water (gevoel) nodig om een leefbaar klimaat te scheppen, anders maakt ze en woestenij. Voor
wie klaar is zal de atman of wezenlijke essentie fungeren als een zuiver kristal, ontdaan van alle
hoogmoed, bezitterigheid of opschepperij. Deze 0° graden is er eentje die brand zal stichten
omdat de biologische driften het bewustzijn zullen binnendringen.
Mars vierkant uranus: de raket power
Ja, alles wat met spelen, uitbreken, liefde, vernieuwing en creativiteit te maken heeft zal zich
lanceren als een raket. Het is een uitbundige tijd. Al een tijd aan het broeden op een plan of
nieuw idee, go, het nu het juiste moment. Maar niet vergeten dat mars een kort lontje heeft en
leeuw ook. Teveel in mars hebben is ook niet goed, voel wat je stuk is en waar je echt plezier
zal aan beleven dan zal je geen genoegdoening uit de buitenwereld verwachten. Een leeuw in
onbalans vind altijd dat anderen hem met te weinig eer bejegenen en probeert krampachtig de
controle te houden. Is ook heel mentaal ingesteld. Ik moet er geen tekeningetje bij maken
zeker? Ga dus NIET in discussie of probeer niet iemand te corrigeren onder deze energie, of je
hebt gegarandeerd een knallende ruzie of meningsverschil. Neem een douche, spring in het
water, was je handen en verfris je gezicht het zal je helpen om af te koelen en de verhitting los
te laten.
Deze supermaan draagt een superbe energie om te spelen en om lief te hebben.
Optimaal profiteren van deze flow, schrijf je dan zeker in voor de 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.

Je brein werkt als een computer met de input vanuit het verleden. Hij linkt verschillende
onderdelen aan elkaar vanuit een mogelijkheids berekening. Dus a + b = c, dat er variabelen
bestaan daar heeft je brein geen enkele notie van.
Alles wat buiten deze bekende parameters valt wordt als onveilig en vijandig bekeken en
beoordeelt.
De variabele is het gevoel
Je bent in de eerste plaats een ziel, in een fysiek lichaam. Ziel en lichaam vormt de mens. De
verbinding tussen ziel en lichaam is het gevoel, want het gevoel is de directe verbinding met je
ziel.
Wanneer iets op je pad komt, is dat daar niet zomaar. Alles op je pad heeft en doel, nl je iets bij
te brengen over je essentie en ziel. Er kan iets op je pad komen dat gewoon een geschenk is of
er kan iets op je pad komen dat voor wrijving zorgt omdat je op die manier meer over jezelf kan
ontdekken.
De mens is tevreden met kruimels
De mens is heel snel tevreden met kruimels zolang hij zich maar veilig en zeker waant. De
onbewuste mens zal altijd naar garanties vragen, want hij leeft in de greep van zijn beperkte
geest. De bewuste mens zal nieuwsgierig zijn en kijken hoe hij zijn grenzen kan verleggen.
Als je de onbewuste mens iets groots aanbiedt zal hij zich bedreigt voelen in zijn kruimel
bewustzijn en zich aangevallen voelen. Want iets dat mooi is strookt niet met zijn huidige kijk op
het leven. Verschiet dus niet als je de mens een helpende hand reikt, hij in je hand zal bijten en
je als vijand bejegenen. Hij zal je zelfs als bedreiger brandmerken omdat je iets aanbied dat
vele malen rijker of grootser is dan wat hij gewoon is.
Ik kom vaak tegen dat mensen zeggen: "mijn relatie zit niet meer goed, maar ik durf niet te
breken want zie eens dat ik achter nog slechter af ben"
Dan is mijn eerste gedacht dat als je je nu al niet goed voelt het toch alleen maar ken beteren?
Zo gaat het toch in mijn leven. Als ik kies voor verandering is het omdat ik iets beters wil. Ik leg
altijd mijn focus op vooruit ipv op de angst. Hoe wil je anders ooit ergens geraken?
Durven risico's te nemen
Ik durf best wel risico's te nemen waarvoor ik zeer blij ben. Bv in 2008 had ik een koper voor
mijn toenmalige zaak en mijn huis stond te koop. Met de royale som in het vooruitschiet besloot
ik weer mijn huis zelf te tekenen en te bouwen. Bij mijn ex had ik ook ons eigen huis getekend
en we hadden 4920m² tuin. Ik had mezelf in 2000 beloofd dat ooit weer voor mezelf te
realiseren, nadat ik van mijn echtgenoot wegging. In 2008 zie ik de mogelijkheid en ontdek ik bij
"toeval" een vervallen boerderijtje op 4850m². Ideaal, dicht bij centrum, kan alles met de fiets
doen, dicht bij uitvalswegen en school van mijn dochter.
Het is een grote sprong voor me, maar ik moet die grond hebben. Dan krijg ik op de laatste knip
het nieuws dat de koper van mijn zaak afhaakt . Het is alsof het dak op mijn hoofd valt. Maar
dan weet ik dat ik niet voor niks zo getrokken ben door die grond. Ik besluit om een risico te
nemen. Ik heb na de verkoop van mijn huis juist geld genoeg om de grond te kopen en een
piepkleine woning te bouwen. Desnoods ging ik op de grond in een caravaan leven. De angst
giert me door de keel want ik sta er tenslotte alleen voor, met een kind ten laste en zonder job.
Maar dan besluit ik toch de grond te kopen en krijg ik het idee om geld te lenen bij de bank en
om extra te lenen zodat ik zeker de eerste 3 jaar kon overbruigen en de terugbetaling van mijn
lening garanderen want op dat moment zat ik zonder werk door fysieke problemen. Hoe ik het
allemaal gedaan heb (1500€/maand lening afbetalen + lening verkrijgen) weet ik niet maar ik
woon in een ruime villa die ik zelf getekend heb op 4850m². De mensen rondom mij hebben mij
toen zot verklaard, gelukkig heb ik naar mezelf geluisterd naar wat ik echt wou.
Wanneer je voor jezelf kiest heb je de onmetelijke kosmos als vriend met wonderlijke
mogelijkheden en vele geschenken als gevolg in je leven. Wanneer je je angst en de
buitenwereld te vriend kiest, tja kan je niet veel verwachten hé.

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

COLUMN
Wat is het verschil tussen 'Paranormale' en 'Spirituele' gaven/krachten? Jij als afstandhealer wil dat zeggen dat de 'lichtere liefdesenergie' je eigen spirituele/paranormale
gave/kracht is?
Dank voor je antwoord, Armand.
Hallo Armand,
Er is niet echte en verschil, het is maar een labeltje. Met beide bedoelt men gewoon het contact
met hogere frequenties. Hierdoor kan je info krijgen en handelen vanuit een "hoger" perspectief.
Het hoger heeft hier GEEN waarde-deel, ik bedoel hier enkel mee de mate van liefde die ligt ts
voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde. Dus mensen die contact kunnen maken met deze
hogere frequenties zijn zeker niet beter dan anderen. Een frequentie is een golflengte met
informatie, net zoals je een radio hebt met verschillende posten en op elke post is er een ander
muziekgenre. Ik hou dus van het gentre onvoorwaardelijke liefde ;-).
In mijn geval, ik ben een healer die werkt vanop afstand, dwz dat ik blijkbaar in staat ben om
mijn ego uit te schakelen en open te staan voor lichtere liefdesenergie. Op dat moment ben ik
een kanaal waarlangs die onvoorwaardelijke liefde zijn werk kan doen. Een kanaal ontvangt en
zend energie. Wanneer ik terug uit afstemming kom, ben ik weer mijn menselijke ik maar beter
in staat om bewuster te leven en bewuster om te gaan met mijn menselijke angsten en daardoor
liefdevoller in het leven te staan.
En nee die lichtere liefdesenergie is niet mijn talent want iedereen draagt die lichtere
liefdesenergie in zich. Mijn talent is mijn communicatieve vaardigheid, mijn grote
nieuwsgierigheid, open mind, het anders willen doen, mijn inzichten te kunnen doordringen tot
de essentie, het lef om het naar buiten te brengen (want als boodschapper van liefde moet je
heel sterk in je schoenen staan, in deze door angst geregeerde maatschappij). Ik denk niet dat
je mijn overgave als een talent kan zien. Ik heb met bloed/tranen en zweet geleerd me zoveel
mogelijk los te maken van mijn persoonlijke ik, wellis waar onder druk van de potenties in mij
aanwezig. Mijn passie is zoveel mogelijk te ontdekken over de wereld en dat te delen met
anderen zodat ze in hun kracht komen. Is dat een talent? Ik noem het mijn drijfveer en passie.
Weet je het zijn alle stukjes samen die het mogelijk maken.
Ik kan me gewoon voor openstellen voor de bron (= overgave en acceptatie) en hierdoor er
contact mee maken. In onze verdere evolutie zal iedereen dat weer kunnen, we zijn het gewoon
afgeleerd en vergeten, verstikt door angsten en kwetsingen.

Nog op zoek naar een RENDABELE investering
Veel mensen vragen me hoe ze meer overvloed kunnen aantrekken.
Dat begint met het loslaten van je angst voor verlies, het geloven en vertrouwen in jezelf en het
anders doen dan de massa het doet. Ook geloven dat overvloed mogelijk is en als zich een
mogelijkheid voordoet deze aangrijpen ipv voorbij te laten lopen.
Investering met minimum vast 8% , zijnde een DAGintrest, DAGELJIKS uitbetaalt ts de
1.05% & 0.50%
Zot ? ja idd te zot om te laten lopen. We zijn zodanig gebrainwashed om genoegen te nemen
met kruimels dat we niet meer geloven in gouden kansen en gouden bergen.
De toekomst zal het uitwijzen maar ik ben in elk geval zo knettergek geweest om erin te
investeren. En idd het resultaat is ongelooflijk, mijn hele investering heb ik al voor de helft terug
en dit op 3 maand tijd.
De coin stond op 28/11/2016 aan 1.60€, vandaag 4/7/17 aan 6€. Prognose eind 2017 aan 20€
!!!
Een vaste dagintrest DAGELIJKS uitbetaalt helft in cash en andere helft in digitaal geld (genre
bitcoin)
Durf jij het ook aan, vraag me dan gerust om meer uitleg.

Via www.transformation-cards.com kan je een
zieleboodschap voor je krijgen. Stéphanie is een
zielefluisteraar, die beelden doorkrijgt van je ziel. Beelden die
in haar geest eerst naar gevoelens en dan naar tekst vertaald
worden. Je krijgt de tekening en zieleboodschap door
doorgemaild. Deze tekening heeft voor jou speciale kracht.
Je kan deze op je desktop plaatsen, uitprinten en er een glas
drinkwater op plaatsen, inkaderen, als boekwijzer gebruiken, een kruik water erop plaatsen die
je daarna leegt in een voetbad, etc … zodanig dat je de trilling ervan diep kunt opnemen.
Prijs per tekening : 95 €
Contact: transfocards@gmail.com

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.

