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GETACHYONISEERDE			ARMBANDEN	van	stenen	die	ik
nu	als	nuttig	acht	in	deze	huidige	verwarrende	tijden

Blauwe	&	rode	goudsteen:	werkt	opbeurend,		tegen
depressie,	stimuleert	optimisme,	geeft		energie	en	kracht,
bevordert	individualiteit	en	ambitie	en	geeft	de	kracht	om	je
doel	te	bereiken,	helpt	je	om	afstand	te	nemen	.	
FYSIEK	positieve	werking	op	de	maag,	nieren,	longen,	betere
reuk,	botten	en	spieren,	voortplantingsorganen	en	prostaat.
Betere	concentratie	verbetert.
Helpt	je	stoppen	met	roken	en	je	eigen	ruimte	in	te	nemen.
Helpt	de	chakra's	weer	in	balans	te	brengen.	

Luipaard	jaspis	steen	van	consolidatie.	Hij	bevordert	het	evenwicht	tussen	activiteit	en
passiviteit,	hij	creëert	een	goede	balans.	Verhoogt	zelfrespect	en	eigenwaarde	,	schept
duidelijkheid,	helpt	je	in	je	eigen	kracht	te	blijven	bij	veranderingen	en	moeilijke
situaties.	Huidklachten,	griep,	verkoudheid	of	infecties,		positieve	werking	op	de	spijsvertering
en	uitscheiding.	Hij	helpt	weefsel	te	verharden	en	versterkt	de	aderen.	Luipaard	jaspis	bevordert
diepe	slaap,	diepe	meditatie	en	spiritueel	reizen.	

Rutielkwarts		werkt	vooral	op	het	zonnevlechtchakra,	het	keelchakra	en	het	voorhoofdchakra.
*	geeft	hoop,	vertrouwen,	nieuwe	mogelijkheden	en	activeert	je	talenten	en	je	grenzen	te
verleggen.	
*		verhoogt	het	spiritueel	bewustzijn.
*	helpt	je	onafhankelijk	te	zijn	en	onafhankelijk	te	denken.
*	versterkt	de	zonnevlecht	en		meer	zelfvertrouwen.
*	geeft	nieuwe	ideeën,	nieuwe	plannen,	nieuwe	dromen.
*	bevordert	de	concentratie	en	helpt	ver	grenzen	en	beperkingen	heen	te	kijken.
*	verwijderd	angsten,	fobie	en	obsessies,	vergroot		levenswil	en	geeft	een	goed	humeur.	
*	helpt	bij	verwarde	gevoelens,	ideaal	bij	emotionele	aangelegenheden
van	verliefdheidtot	stervensbegeleiding.
*	een	geweldige	beschermsteen,	lost	blokkades	op.	Negatieve	invloeden	van	buitenaf	krijgen
geen	kans	als	je	rutielkwarts	draagt.
*	op	het	voorhoofd	tegen	depressies	en	somberheid.	Houd	je	het	tegelijkertijd	op	het	voorhoofd
en	het	achterhoofd,	dan	kan	het	hoofdpijn	verlichten.
*	bevordert	de	celregeneratie	en	herstelt	beschadigde	weefsels.
*		helpt	bij	aandoeningen	van	de	luchtwegen,	vooral	bij	astma	en	chronische	bronchitis,
	slijmoplossend.	
*	stimuleert	de	schildklier	=	stimuleert	het	de	energiestroom	en	de	groei	van	het	lichaam.	Pos
	effect	op	het	beendergestel;	den	ondersteunt	het	een	goede	lichaamshouding.
*	geeft	kracht	en	energie	bij	chronische	ziekten.
*	helpt	prima	bij	impotentie	en	onvruchtbaarheid	ten	gevolge	van	fysieke	of	geestelijke
blokkades	(angst	om	seksueel	te	falen,	voortijdige	zaadlozingen).
*	Het	helpt	goed	tegen	uitputting	en	energieverlies.
*	De	steen	verjaagt	darmparasieten.

Carneool	2de	chakra
*	werkt	aardend,	activerend	en	vitaliserend,	opbeurend	en	motiverend	en	geeft	zelfvertrouwen
en	heeft	hierdoor	een	positief	effect	op	depressies,	apathie	en	verwarring.
*	maakt	standvastig,	behulpzaam,	idealistisch,	trekt	succes	aan	en	helpt	om	problemen	snel	op
te	lossen.
*	beschermt	tegen	negatieve	emoties	van	andere	mensen	zoals	jaloezie	en	woede	en	gaat
hierdoor	misbruik	tegen.
*	bevordert	de	vruchtbaarheid,	positieve	werking	op	de	vrouwelijke	geslachtsorganen	en	helpt
bij	seksuele	problemen	zoals	bijvoorbeeld	frigiditeit	en	impotentie.	*bevordert	de	opname	van
vitamines,	voedingsstoffen	en	mineralen	en	stimuleert	de	stofwisseling.
*	zorgt	voor	een	goede	doorbloeding	van	organen	en	weefsels	en	heeft	een	positieve	werking
op	spataderen	en	hielspoor.	De	steen	helpt	bij	reuma,	gewrichtsklachten	en	zenuwpijnen.

Amethist	:	heeft	een	beschermende	en	zuiverende	werking,	bevordert	zelfinzicht	en	helpt	je	om
eerlijk	te	zijn	naar	jezelf.	Zuivert	de	ruimte	,	stimuleert		bovenste	chakra’s	stimuleert,=	de	intuïtie,
spirituele	groei	en	inzichten	bevorderen
6€/	armband	+	port

Hematiet	met	blauwe	cat	eyes:	werkt	aardend,	beschermend	en	harmoniserend,	geeft
zelfvertrouwen,	vergroot	het	zelfrespect,	versterkt	de	wilskracht,		verbetert	de	concentratie	en
het	geheugen.	Het	is	een	goede	steen	om	te	dragen	als	hulp	bij	verslavingen	en
dwangstoornissen.	Hematiet	stimuleert	de	opname	van	ijzer	en	de	vorming	van	rode
bloedlichaampjes.	Hematiet	heeft	een	krachtige	werking	op	het	bloed	en	helpt	bij	problemen
met	de	bloedsomloop,	zoals	bloedarmoede,	aambeien	en	neusbloedingen.	Het	werkt	eveneens
bij	kramp	in	de	benen	en	bij	slapeloosheid.
Is	een	iets	zwaardere	uitvoering	en	kost	9€
	

De	onbewuste	kwetsingen

Vorige	zondag	leerde	ik	via	mijn	eigen	rechterhand	en	mijn
dochter	hoe	trefzeker	de	ziel	ervoor	zorgt	dat	ze	de	nodige
uitdagingen	krijgt.

MIjn	dochter	worstelt	al	een	tijd	met	gebrek	aan	vreugde	in
haar	leven	en	verlatingsangst.	Dat	uit	zich	ondermeer	in	een

voor	de	2x	de	maal	terugkerende	cyste	op	haar	eierstok.	Het	gaat	hier	over	haar	levensvreugde
en	creativiteit.	Ik	was	me	ervan	bewust	dat	2	factoren	haar	partnen	konden	spelen,	nl	het	feit	dat
ze	5	weken	te	vroeg	geboren	is	en	direct	van	me	weggenomen	werd	in	de	couveuze	en	het	feit
dat	ik	van	haar	vader	weggegaan	ben	toen	ze	10	jaar	was.

Omdat	ze	een	echt	nieuwetijdskind	is	werken	we	vaak	samen	aan	onze	thema's	en	groei.		Hoe
we	verschillende	we	ook	zijn,	toch	zijn	we	2	handen	op	1	buik	en	spreken	we	heel	open	met
elkaar.

Geleide	visualisatie

Zondag	nam	ik	weer	eventjes	tijd	om	een	gesprek	aan	te	gaan	met	mijn	eigen	lichaam	en	kreeg
een	vrij	grappig	beeld	door.	Toen	ik	mijn	rechterhand	vroeg	hoe	ging,	kreeg	ik	asap	het	beeld
door	van	een	gat	in	mijn	hand	en	de	boodschap	dat	hij	niet	de	moeite	waard	was	om	dingen	te
ontvangen.	Blijkt	nu	dat	mijn	patroon	van	ongewenst	kind	nog	altijd	in	mijn	systemen	actief	was.
Hierdoor	kon	ik	oa	maar	een	beperkte	overvloed	toelaten	in	mijn	leven	en	isoleer	ik	me
gemakkelijk.	Ik	heb	een	fantastische	ruime	woning,	kan	alles	betalen	en	heb	een	klein	beetje
armslag	en	ben	vrij	om	te	gaan	en	staan	waar	ik	wil.	Maar	het	is	net	alsof	er	een	plafond	gestelt
is	op	het	gebied	van	overvloed.	Eigenlijk	heb	ik	momenteel	niet	meer	nodig	maar	toch	het
gevoel	dat	er	een	plafond	is	zat	me	niet	lekker.	Vandaar	de	zoektocht	naar	het	waarom.	En	heel
toevallig	kreeg	ik	dus	het	antwoord	via	mijn	rechterhand.	Het	grappige	is	dat	ik	zeer	sober	leef
en	in	het	materiele	leven	geen	gat	in	mijn	hand	heb,	vandaar	dat	het	beeld	me	in	eerste
instantie	vreemd	voorkwam.	Toen	ik	meer	uitleg	vroeg	zag	ik	hoe	het	gat	in	mijn	hand	zich	sloot
en	hoe	ik	energie	uit	de	buitenwereld	spiraalgewijs	naar	binnen	trok	via	mijn	rechterhand	door
mijn	hart	naar	de	linkerhand	om	dit	zo	tot	manifestatie	te	brengen	in	de	buitenwereld.	Echt	weer
een	heel	boeiende	insteek	waar	ik	nog	wat	verder	zal	op	broeden.

Terwijl	ik	zo	bezig	was,	was	ik	plots	in	contact	met	de	buik	van	mijn	dochter.	Dus		vroeg	ik	maar
de	buik	hoe	het		met	haar	is.	Toen	kreeg	ik	een	beeld	van	wapperende	handen	die	alles	uit	haar
buik	wegveegden	naar	buiten.	Er	kon	dus	niks	in	haar	buik	blijven.	De	buik	is	de	2de	chakra
(levenslust,	energie,	plezier,	passie,	fysieke	&	mentale	kinderen).	De	begeleidende	boodschap
van	de	handen	was:"	weg,	weg,	ik	ben	niet	goed	zoals	ik	ben".	Toen	ik	vroeg	van	wie	ze	in
godsnaam	deze	boodschap	gekregen	had.	Kreeg	ik	als	antwoord:	jij.	Ik	ben	niet	snel	meer
gechokeerd	maar	eerlijk	gezegd,	toen	wel.	Ik	die	mijn	dochter	doodgraag	zie.	Toen	ik	vroeg	naar
meer	uitleg,	kreeg	ik	het	beeld	van	de	geboorte	waar	ze	mijn	dochter	direct	wegnamen.	Omdat
ze	5	weken	te	vroeg	was	en	maar	35°	had,	vloog	ze	in	de	couveuze.	Ik	heb	haar	zelfs	niet
mogen	vasthouden.	Eruit	en	weg.	Ik	ben	zeker	dat	als	ze	haar	dicht	bij	mij	hadden	gelegd	ik
haar	warm	had	kunnen	houden.	Maar	het	was	net	de	bedoeling	dat	ze	zo	diep	gekwetst	werd
zodat	haar	verlatingsangst	en	het	onbewuste	idee	dat	ze	niet	voldoet	kon	geactiveerd	worden.
Dat	is	de	reden	waarom	er	altijd	dingen	zullen	"fout"	lopen,	anders	zijn	er	geen	ziele-ervaringen
nodig.

Bewust	gekozen	bloedlijnen	en	actieve	kwetsingen	via	het	DNA

Zowel	Stéphanie	als	ik,	kozen	deze	bloedlijn	uit	met	het	thema	ongewenst-zijn	/	verlatingsangst.
Ik	hoop	met	verder	aan	mezelf	te	werken,	ik	ook	de	weg	vrij	of	gemakkelijker	kan	maken	voor
mijn	eigen	dochter.	Is	natuurlijk	een	zinloze	doch	logische	menselijk	reactie,	want	dankzij	dat
patroon	ben	ik	wie	ik	ben	en	zal	mijn	dochter	ook	sterker	worden.	Ze	wordt	volgende	jaar	28	dus
de	invloed	van	saturnus	zal	het	haar	zeer	moeilijk	maken.	In	deze	periode	wordt	je	sterk	met
jezelf	geconfronteerd	en	met	de	vraag	of	je	je	huidige	structuur	wil	aanhouden	voor	je	verdere
leven.	Het	is	in	die	periode	dat	ik	heel	veel	dingen	op	een	rijtje	zetten	om	uiteindelijk	op	mijn
30ste	het	besluit	te	nemen	te	scheiden	van	haar	vader.	Dus	van	je	27ste-29ste	ervaar	je	heel
sterk	deze	drang	tot.	Daarbovenop	komen	dan	nog	eens	de	huidige	frequenties	die	ook	duwen
naar	het	loslaten	van	angsten	en	het	vormgeven	van	je	eigen	authentieke	zelf.	

Acceptatie

Tja	dan	sta	je	daar	als	moeder.	Mijn	ex-vriend	verweet	me	toen	Stéphanie	15jaar	was,	dat	ze
nog	in	mijn	baarmoeder	zat	omdat	ik	zo	een	moederkloek	ben.	En	toch	is	het	mogelijk	dat	mijn
dochter	te	kampen	heeft	met	verlatingsangst	en	het	idee	dat	ze	niet	goed	genoeg	is.

Op	deze	momenten	leer	ik	hoe	het	leven	echt	in	elkaar	zit.	We	kunnen	niemand	redden.	De	ziel
heeft	een	duidelijk	doel	voor	ogen	en	zorgt	er	wel	voor	dathaar	menselijk	voertuig	de	nodige
ervaringen	krijgt	om	te	groeien.	

Mijn	kinderwens

Als	kind	had	ik	al	de	wens	om	een	toverstok,	die	alle	leed	kon	wegnemen.	Nu	sta	ik	daar	en
moet	ik	het	pad	van	mijn	kind	accepteren.	Exit	redden	en	beschermen,	welkom	overgave	en
beleving.	Mijn	kind	voelt	zich	niet	geliefd,	nog	gekoesterd,	terwijl	de	buitenwereld	me	altijd	het
omgekeerd	verweten	heeft.	

Tja,	te	gekke	wereld	zou	ik	zeggen.	Ervaringen,	het	draait	om	ervaringen	en	niet	om	het
verlichten	van	pijnen	maar	om	het	versterken	van	de	ziel.	

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	

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

Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Volle	maan	7	aug	17
Je	unieke,	excentrieke	zelf

Groepshealing	op
afstand	bij	volle	&
nieuwe	maan	!!
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)
		
INSCHRIJVEN	kan	tot	07/8	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

	

Webshop
ORGON/	TACHYON				GENERATOR

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

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	

Electrosmog	correct	via	je	thuisnet

Je	hele	huis	ontstoren	door	simpel	de
corrector	op	je	stopcontact	aan	te
sluiten.	Beter	slapen,	fitter	zijn,	alerter,
..	176€	+	port
Lees	meer	over	de	promotie

Volle	maan	7	aug	2017:	jezelf	vrijmaken
Deze	maan	noemt	men	de	graanmaan.	Stilletjes	aan	is	het	tijd	om	te	oogsten.	De	eerste
graantjes	van	wat	je	dit	jaar	zaaide	kan	je	nu	beginnen	te	oogsten.	Vandaar	dat	deze	maan
verwijst	naar	mogelijk	overvloed,	tot	belangrijke	inzichten	komen	en	iets	dat	zijn	bestemming
bereikt.	Als	je	kijkt	naar	welke	manifestaties	nu	plaatsvinden	in	je	leven,	kan	je	grip	krijgen	op
het	thema.	Tijd	nu	om	je	bewust	te	worden	van	de	mechanismen	in	je	leven,	het	thema	dat	je	nu
aan	het	uitwerken	bent.	Het	vat	krijgen	op	je	eigen	leven.	Welke	vruchten	kan	jij	nu	plukken?
Zijn	het	zure,	rotte	of	rijpe	vruchten?	Je	kent	het	gezegde,	je	oogst	wat	je	je	gezaaid	hebt.
Probeer	dus	het	waarom	van	je	vruchten	te	begrijpen,	zodat	je	snapt	waarmee	je	in	essentie
bezig	bent.

Volle	maan	in	waterman

Waterman,	die	zich	net	als	water	door	niks	laat	remmen.	Hij	laat	het	water	van	vernieuwing	en
originaliteit	door	elke	kier	en	gat	stromen,	in	de	hoop	voor	vrijheid	te	zorgen.	Hij	probeert	je	in
contact	te	brengen	met	je	eigen	ik	en	je	echte	idealen	ipv	de	opgelegde	regeltjes	uit	je
opvoeding.		Het	is	een	volwassen	energie,	ontdaan	van	alle	drama	van	je	emoties.	Het	ego	kind
dat	tot	wasdom	gekomen	is,	en	wijsheid	en	visie	verworven	heeft	vanuit	eigen	ervaringen.		De
gerijpte	volwassene,	begrijpt	dat	het	enige	wat	in	het	leven	belangrijk	is	het	ervaren	en	beleven
van	dingen.	Hieruit	vloeit	het	begrip,	dat	elk	oordeel	nutteloos	is	en	dat	het	leven	perfect	is	zoals
het	zich	in	elke	seconde	uitdrukt	en	tot	manifestatie	brengt.	Vrijheid	en	gelijke	rechten,	een	alles
mag	er	zijn.	Stel	je	eens	open	voor	deze	energie	en	speel	de	neutrale	observator.	Benoem	de
dingen	zonder	oordeel	en	laat	los.	Het	is	belangrijk	om	eens	NIET	je	best	te	doen	maar	gewoon
je	“excentrieke/unieke”	zelf	te	zijn	en	om	van	daaruit	eerlijk	te	communiceren.	Zonder	bang	te
zijn	om	de	ander	op	de	tenen	te	trappen.	
Omdat	de	zon	vanuit	leeuw	op	het	maantje	schijnt	zal	ze	je	met	andere	ogen	naar	jezelf	laten
kijken.	Je	zal	je	eigenheid	en	unieke	zelf,	beter	zien	en	waarderen.

Maansverduistering

Een	verduistering,	zorgt	altijd	voor	een	verrassingseffect	omdat	ze	een	versterker	is	die
	systemen	kan	“opblazen”	en	recetten.	Geen	excuus	meer	dat	je	“verblindt	of	afgeleidt”	bent
door	je	ogen.	Nee,	met	een	verduistering	komt	de	info	direct	binnen	in	je	systemen.	Omdat	de
maan	de	thema’s	van	je	overtuigingen	en	conditioneringen,	veiligheid,	jeugd	en	moeder
aanraakt	kan	je	je	bij	een	maansverduistering	plots	diep	verdrietig	en	verlaten	voelen.	De
verduistering	raakt	thema’s	opgeslagen	in	je	DNA	aan,	zowel	huidige	kindertijd	als	oude	wonden
uit	vorige	levens,	waardoor	jij	je	onveilig	en	niet	gekoesterd	voelt.	En	dat	het	heel	diep	zal	gaan
deze	maand	is	een	feit,	want	je	hebt	zowel	een	maans-als	zonsverduistering	+	08/08	bereiken
de	siriusfrequenties	een	piek,	via	de	leeuwenpoort	(die	actief	werd	op	26	juli).	Deze	bundeling
van	krachten	zal	een	lange	nawerking	kennen.	We	zijn	op	weg	naar	meesterschap	en	alles	is
erop	gericht	om	je	in	contact	te	brengen	met	je	authentieke	zelf,	je	te	laten	leiden	door	je	hoger
zelf	en	om	al	je	fake	handelen	los	te	laten.

Misschien	heb	je	al	gemerkt	dat	je	het	je	moeilijker	en	moeilijker	valt	om	in	de	pas	te	lopen	en	te
doen	wat	“goed	en	juist”	is.	Je	komt	makkelijker	in	opstand	alles	wat	je	beperkt	en	domineert,
relaties	en	werk	die	je	verstikken	lijkt	je	ook	niet	meer	te	tolereren.	Door	dit	alles	voelt	jij	je	soms
wel	gedesoriënteerd	en	verloren	,	maar	vat	moed.	Je	ziel	en	gidsen	zijn	hard	aan	het	werk	om	je
te	helpen.	Dat	houdt	ook	in	dat	als	je	je	kop	in	het	zand	steekt	of	weerstand	biedt	tegen	deze
flow,	je	ziel	je	een	handje	zal	helpen.	Dat	kan	dan	via	een	plots	ontslag	of	een	ongeval	of	ziekte.
De	keus	ligt	100%	bij	jou!	Meestromen	en	handelen	vanuit	acceptatie	van	het	proces	zal	voor
wonderen	zorgen	in	je	leven.

Mondiaal	worden	er	klappen	uitgedeeld.

Op	wereld	of	mondiaal	niveau	mag	je	ook	één	en	ander	verwachten	op	de	oude
machtsstructuren.	Dominantie,	egoïsme	en	manipulatief	gedrag	zullen	de	nodige	klappen	zal
krijgen.	En	omdat	de	VS	een	machtspositie	inneemt	op	aarde,	zal	deze	bij	de	totale
zonsverduistering	van	21	augustus	2017,	de	klap	dragen.	De	huidige	leider	van	de	V.S.	dhr
Trump	zal	de	volle	lading	krijgen	op	zijn	mars	en	mars	staat	voor	oorlog,	daadkracht,	actie	en
dominantie	mannelijkheid.	De	zon	staat	dan	in	leeuw	en	dicht	bij	de	vaste	ster	Regulus	wat	kan
verwijzen	naar	de	dood	of	ondergang	van	een	leider.	Heel	benieuwd	hoe	dit	zal	uitwerken.	Dat
er	veel	in	beweging	is	sedert	2012	kunnen	we	niet	meer	negeren	en	het	zal	nog	zeker	duren	tot
2024.

Uranus	retrograde

Er	is	wel	een	spelbreker,	nl	uranus	retrograde,	die	dus	geremd	wordt	in	zijn	energie	kan	ervoor
zorgen	dat	de	vernieuwing	niet	zo	snel	zal	verlopen	zoals	jij	wil.		Dus	forceer	niks,	laat	je	niet
overspannen	want	uranus	is	ook	gekoppeld	aan	het	zenuwstelsel.	Dus	stress	en	overspanning
loeren	om	de	hoek	als	jij	de	vernieuwing	zal	willen	doordrukken	of	als	je	te	hard	vastklampt	aan
oude	waarden	een	zekerheden.	Energie	werkt	altijd	in	beide	richtingen.	Zeker	met	de	mars
oppositie	de	maan,	duidt	dat	erop	dat	je	kan	overvallen	worden	door	ongeduld	en	irritatie,	omdat
je	te	impulsief	actie	wil	ondernemen.

Verantwoordelijkheid

Vanaf	juli	2017	tot	ergens	2020	kunnen	we	rekenen	op	een	intense	periode	en	mogelijkheid	om
de	eigen	verantwoordelijkheid	op	te	nemen.	Dat	wil	zeggen	dat	je	je	bewust	zal	leren	worden
van	je	intentie	of	het	waarom	van	je	handelen.	Handelingen	en	keuzes,	gedragen	door
liefdeloze	of	machtsbeluste	intenties	zullen	niet	meer	werken	en	als	een	supersonische
boemerang	werken.

Buitenbeentjes	komen	samen

Voor	de	lichtwerkers	is	er	ook	goed	nieuws.	Waarschijnlijk	heb	jij	je	ook	lange	tijd	een
buitenbeentje	gevoeld	en	misschien	net	als	ik	–	ooit	gedacht	dat	je	op	de	verkeerde	planeet
geboren	bent	–	wel	je	mag	erop	rekenen	dat	je	meer	en	meer	gelijkgestemden	zal	aantrekken.
Mensen	uit	je	zielefamilie	en	tweelingzielen	zullen	elkaar	weer	makkelijker	kunnen	ontmoeten.
Er	is	momenteel	een	zeer	grote	nood	aan	een	terug	samenkomen	met	tweelingzielen	en	veel
mensen	verwarren	leden	uit	hun	zielefamilie	met	tweelingzielen.	Met	iemand	uit	je	zielefamilie	is
er	een	zeer	grote	herkenning	en	ook	een	thuiskomen	maar	met	een	tweelingziel	is	er	dat
tikkeltje	meer,	nl	een	versmelting.	Je	stelt	niks	in	vraag	en	je	forceert	niks	omdat	je	toch	één
bent	met	die	ander.

Besluit
Het	is	een	hectische	maand	waarin	alles	sterk	uitvergroot	wordt.	Hak	geen	knopen	door	en
forceer	niks.	Gebruik	deze	krachtige	energieën	om	je	intenties	en	passies	te	ontdekken	en	te
begrijpen.	Alles	stuwt	je	nu	in	de	richting	van	authenticiteit	en	pure	liefde	die	onafhankelijk	en
sterk	maakt.

Maandag	7	augustus,	is	er	een	hele	BIJZONDERE	volle	maan-afstandshealing.

De	volle	maan	zal	verduistert	zijn	en	aansluiten	op	de	piek	van	de	leeuwenpoort	op	08/08.	Via
de	leeuwenpoort	werken	de	energiefrequenties	van	Sirius	actief	mee	aan	ontsluiten	van	de
oude	kennis,	opgeslagen	in	je	DNA.	Hierdoor	zullen	je	gaven	actief	worden,	je	missie	duidelijker
en	zal	je	je	oude	karmajas	en	trauma’s	kunnen	afleggen.	Tijdens	deze	doorgang	wordt	ook	weer
het	contact	met	je	tweelingziel	herstelt.	In	deze	heel	bijzondere	tijd	wordt	het	evenwicht	ts
mannelijk	en	vrouwelijke	energie	herstelt,	vandaar	ook	dat	tweelingzielen	weer	met	elkaar	zullen
verbonden	worden.

De	leeuwenpoort	is	actief	sedert	26	juli	en	er	wordt	ook	een	verhoging	van	de
schumannresonantie	gemeten.	Er	waren	recent	pieken	te	meten	van	110-111	waardoor	je	ook
het	gevoel	kan	hebben	dat	de	tijd	vreemde	sprongen	maakt.

Het	moge	duidelijk	zijn	dat	de	aarde	zich	op	een	hoger	niveau	aan	het	tillen	is,	want	in	oude
tempels	werd	vroeger	gechant	op	de	frequentie	van	110.	Deze	verhoogde	frequenties	zullen
ons	leiden	naar	hogere	niveaus	van	bewustzijn	en	mystieke	ervaringen.	Je	kan	je	hierdoor
vermoeid	en	verwart	voelen	omdat	de	linker	hersenhelft	minder	actief	zal	worden	en	er	dus	een
nieuw	evenwicht	in	je	hersenen	gevormd	wordt.	Hierdoor	zullen	oude	negatieve	zaken
wegvallen	die	gelinkt	zijn	aan	de	linker	hersenhelft	(mind/ego)n	ten	voordele	van	de
rechterhersenhelft,	zijnde	creativiteit	en	zelfbestuur.	Het	kan	ervoor	zorgen	dat	je	last	krijgt	met
het	vinden	van	structuur	of	het	aanbrengen	van	structuur	in	je	leven.
Door	de	verschuivingen	in	de	hersenen	kunnen	er	bij	de	nog	onbewuste	mens	behoorlijk	wat
lichamelijke	ongemakken	en	slapeloosheid	voorkomen.	Daar	bovenop	kan	de	integratie	van	de
nieuwe	Sirius	frequenties	voor	extra	ongemakken	en	spanning	in	je	lichamen	zorgen.

Healing	en	digIK	kunnen	hier	zeker	verlichting	brengen.
In	deze	groepshealing	op	afstand,	zit	dus	ook	een	activatie	en	integratie	van	de
siriusfrequenties.	Tijdens	deze	healing	zal	ik	ook	speciaale	digIK	maken,	ingestraald	met	de
energie	van	deze	healing/activatie	+	de	frequentie	van	onvoorwaardelijke	liefde	en
vertrouwen,	zodat	je	met	deze	digIK	je	lichamen	gedurende	de	volgende	2	maand	zachtjes	kan
laten	wennen	aan	de	nieuwe	frequenties.

digIK	flesje	kost	40€	voor	100ml.	Nu	promo	30€	+	portkost

KOST	15€	+	verslag
INSCHRIJVEN	stuur	een	email	naar	isabelle@isahealing.eu	of	reply	deze	mail.

RENDABELE	investering:	maar	een	paar	dagen
meer	geldig.
We	kregen	bericht	van	de	investeringsmaatschappij	en	de	NRE	pakketten	wss	eind	volgende
week	zullen	wegvallen.

Veel	mensen	vragen	me	hoe	ze	meer	overvloed	kunnen	aantrekken.	

Dat	begint	met	het	geloof	dat	je	welkom,	belangrijk	en	waardevol	bent

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	3/8/17	aan	6.35€.	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.	

	

Hartegroet

Isabelle	LAMBRECHT																															coach/healer																																																								
www.zichtbaar.be																																			www.isahealing.eu																											www.pijnvrij.eu

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.
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