Bekijk de webversie

Nieuwe maan 21 aug
reset, hallo mezelf
reset, hallo mezelf

- de nieuwe maan + zonsverduistering
- groepshealing op afstand
- misverstanden vermijden door je open te stellen
- als je denkt dat het je niet lukt, krijg je vanzelf gelijk.
- welke lasten tors jij op je schouders en waar laat jij je hoofd
hangen?
- COLUMN: hoe maak ik mijn hsp kind weerbaarder

GROEPSHEALING OP
AFSTAND

WEBSHOP
ORGON/ TACHYON GENERATOR
vitaliserend & transformerend
Tachyoniseer je eigen voorwerpen, met
dit eenvoudig en ingenieus toestel
97€ + portkosten Lees meer

Bij volle en nieuwe maan komen krachtige
frequenties vrij.
Velen voelen zich 5d voor de volle en
nieuwe maan al uit hen evenwicht. De
groepshealing op afstand is zeer
ondersteunend zowel emotioneel als fysiek.
Je hoeft dus niet aanwezig te zijn ! Zoals
de feedback hier toont.

de super reinigende 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, maagen darmkrampen, maagpijn, buikpijn bij
kinderen, diarree, maag- en darmzweren,
koliekpijnen.
6€ voor 100gr + port Lees meer

Hallo Isabelle,
Bijzonder, net als met de individuele
healings merkte ik de werking vooral
voorafgaand, in dit geval
donderdagmiddag. Ik voelde vanalles in
mijn lijf, alsof er een kracht wilde
doorstromen. Veel zuchten ook. Toen ik
later door de stad liep, zag ik de wereld en
de mensen op een andere manier en
voelde ik me steviger en meer geaard,
prettig gevoel. De dagen na de healing
voelde ik verdriet, boosheid/kracht, en
meer mezelf.
Je verslag vind ik heel mooi en herkenbaar
en de beeldspraak prachtig en zeer
verduidelijkend. Dankjewel voor je mooie
werk,
Groeten,
S. F.

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 lees
meer
Electrosmog corrector 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

Spotprijs familiekaart: 100€ voor 10 sessies
Eenmalige sessie 15€
Verslag binnen de 10d.

FIXX eiwit shake
Je gewicht weer op peil brengen en je
goedvoelen in je vel? Deze shake doet
wonderen. Ik drink hem nu al meer dan 1
jaar ELKE dag als ontbijt. Hij helpt me te
gronden na mijn healingen en mijn
gewicht blijft zeer stabiel.
58€ + port voor 14 porties
Lees meer

INSCHRIJVEN kan tot 21 aug om 23.20!
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

Vragen, luisteren en begrijpen.
Worstel jij ook met het feit dat anderen je misverstaan of zelfs
afwijzen, terwijl jij enkel wou helpen?
Waarschijnlijk maak jij de onbewuste "fout" om de ander te
helpen vanuit je verstand, vandaar de mis-verstanden. Ja je
verstand heeft het meestal mis.
Hoe komt dat?
Met je verstand helpen, is dat wat in je hoofd zit proberen te
dumpen in de ander zijn hoofd. Het is net alsof je de ander "wijzer" probeert te maken door je
eigen visie en oordelen op hem over te dragen. Echter die ander is een compleet ander
persoon, met andere voorkeuren, smaken, wensen en ervaringen. Het is net alsof je een
vierkant in een achthoek probeert te proppen. Het formaat is totaal anders.
Communicatie is uitwisseling en bestaat voor het grotendeel uit erkenning en respect geven aan
elkaar. Als de ene dat nalaat en de ander probeert zijn eigen visie op te dringen ontstaan er
gegarandeerd misverstanden.
Dus ook al ben je het oneens met de ander, laat de ander in zijn/haar waarde. Elke visie heeft
bestaansrecht.
Antwoorden zoeken voor de ander
Velen zijn geneigd om direct (ongevraagd) antwoorden te geven maar soms is het gewoon
belangrijk dat de ander een klankbord heeft. Door dingen uit te spreken worden ze tast-en
zichtbaar. Je krijgt er al het ware meer vat op en dat is de kracht van uitwisseling. Het gaat niet
altijd over antwoorden zoeken maar soms gewoon om de puzzelstukje in jezelf te belichten.
Kijk dan waarom jij altijd antwoorden geeft : omdat je jezelf zo wil bewijzen of omdat je
medelijden hebt?
Je aangevallen voelen
Wanneer jij je aangevallen voelt door de visie van de ander, wil dat zeggen dat jij zelf niet stevig
in eigen schoenen staat. Je wil jezelf dan rechtvaardigen en verdedigen, terwijl dat volstrekt
onnodig is. Maak ruimte voor je eigen door ervaringen gedragen visie en je zal merken dat het
onbelangrijker zal worden wat de ander ervan vind. Het is dan jouw stuk en dat is ok.
We zijn met een kleine 7 miljard mensen, dat wil zeggen dat DE waarheid bestaat uit 7 miljard
deeltjes. Jouw en mijn waarheid is dus maar een piepklein deeltje van het hele verhaal. En met
dat deeltje mogen wij spelen.

Als je denkt dat het je niet lukt,
krijg je vanzelf gelijk.
Het resultaat hangt af van wat jij gelooft en wat jij diep in je
hart wil.
Als mens worstelen we met de aardse treden van onmacht.
Op die manier komen we in contact met onze gaven en
kunnen we ze laagje per laagje verfijnen.
- ik doe het niet
- ik kan het niet
- ik wil wel maar ...
- ik zou het wel leuk vinden
- hoe zou ik het kunnen doen
- ik ga het proberen
- ik wil het
- ik ga het doen
- eureka het is me gelukt
Nu is het jouw beurt, wat wil je, waar sta je op de trap en waar ben je bang voor. Ligt je focus op
angst voor gebrek of op de vreugde voor vernieuwing?
Have fun !!!

Nieuwe maan 21 augustus 2017 en
zonsverduistering: reset, hallo mezelf
Wanneer we de lessen van de natuur ontdekken, kunnen we daar in ons persoonlijk leven veel
voordeel uit halen. Men zegt niet voor niks: tegen je natuur ingaan voor problemen zorgt. De
natuur laat je zien dat het nu tijd is om te oogsten en om ervan te genieten. Het is zinloos iets te
zaaien en te voeden en er achteraf niet van te genieten. Hopelijk mocht jij genieten van je
werkvruchten en kon je op verlof en lekker tot rust komen?
Het is ook logisch om als je oogst, je oogst te evalueren of hij je voldoende vreugde en
voldoening brengt. Vandaar dat het goed is om stil te staan bij het hoe jij de dingen aanpakt,
volgens oude patronen of op spontane unieke wijze? Begrijp jij al beter wat je vreugde en
plezier schenkt en zie je al waarom er nog te weinig vreugde is in je leven? Kortom, het thema
vreugde, belicht in al zijn facetten.
De zonsverduistering is een intense kans omdat je ego op non-actief komt. Je ego kan je
verblinden en verschroeien, net zoals de fysieke zon. De nieuwe maan en verduisterde zon
zorgen voor een reset omdat beide polen kunnen samenvallen, hart en ziel, geven en
ontvangen. g Alle gidsen en etherische helpers zijn dan overvloedig aanwezig, vraag hen zeker
om hulp en inzicht.
Nieuwe maan geniet van de zonnige, spontane leeuw
Deze maand kan je echt wel uniek noemen, want we hebben:
de 2 aansluitende nieuwe manen (23 juli & 21 aug) opkomend in hetzelfde teken leeuw
de verduisteringen zowel op de volle maan van 7augustus en op de zon van 21 augustus
Het moge duidelijk zijn dat de kosmos ons op alle mogelijke manieren laat zien hoe belangrijk
het huidig thema is, want er is zelfs een kosmische reset (de verduisteringen).
Wat is er nu zo belangrijk?
Je eigen zonnetje laten schijnen, speelsheid, spontaniteit, eenvoud, gemak en vreugde, zelf
verantwoordelijkheid nemen. De maan van 23 juli gaf de opening en aanzet om de dingen
anders te doen, meer bepaald op jouw eigen unieke wijze. Liefst op een spontane, speelse
manier (de invloed van de zonnige leeuw). Omdat de maan van 21 aug in de laatste graden 28°
van leeuw staat, zorgt ze ervoor dat je dit gegeven zal integreren in je leven. Het is een
afwerking en stevig integreren. Omdat je als mens verblindt bent door je eigen kwetsingen, is er
altijd hulp aanwezig in de buiten wereld. Ook nu zal de kosmos mensen op je pad zetten die je
diep zullen raken. De mensen die nu op je pad komen de volgende week, zullen een zeer diepe
impact op je hebben. Het is de bedoeling dat jij daardoor heel dicht bij je ware kern komt. Met
leeuw in het spel kan het over verliefd worden gaan (leeuwtjes zijn soms verliefd op de liefde
zelf en staan snel in vuur en vlam). Cupido krijgt de vrije teugel. Weer een kans, om als jij echt
ja zegt tegen jezelf, om je tweelingziel aan te trekken.
Je mag het zien als een echte wake-up call om je valse veiligheden en maskers los te laten,
spontaan te leven en vreugde als leidraad te nemen. Het lijden van het vissentijdperk mag je
achter je laten en als waterman (individu) mag jij je meerwaarde in het geheel brengen en zo
het geheel versterken met licht ipv met angst. De leeuw is creatief, wil laten zien wat hij in zijn
mars heeft en wil boven alles een gemakkelijk en leuk leven. De leeuw is op een bepaalde
manier honkvast omdat hij graag zijn eigen plaatsje heeft. Maar de nieuwe maan in leeuw
verwijst meer naar een je eigen plaats vinden in deze wereld.
Maan en noordknoop zorgen voor een knusse thuis
De Drakekop of noordknoop, verwijst naar je persoonlijke en spirituele groeikansen. In
samenstand met de maan gaat het over thuiskomen in jezelf, je eigen plek vinden, kiezen voor
de mensen , plaatsen & job waar jij je goed voelt. Maar ook een in het reine komen met je
verleden omdat je begrijpt dat je als ziel hier komt om te groeien via wrijving en uitdagingen.
Partners, vrienden, therapeuten, dokters die nu deel uitmaken van je leven, zouden als kenmerk
moeten hebben dat je je er goed bij voelt.
De essentie is thuiskomen, zowel in jezelf, je goedvoelen in je fysieke huis en vel, bij je
vrienden, partner, de plaatsen waar jij je goedvoelt
En omdat Mars dicht staat bij de noordknoop is het de bedoeling dat je daar je energie op richt.

Plotse en onverwachte meevallers
De maan/zon krijgt versterking van jupiter dus je kan rekenen op geschenken, meevallers,
expansie en vermeerdering.
Er is ook een positieve samenwerking tussen uranus /zon/maan wat zorgt voor bevrijding van
oude pijnen. Ook hier weer zijn onverwachte leuke meevallers en een spontaan weten wat te
doen, komen aan de orde. Laat maar los het pleasen en behagen. Wees “gewoon” jezelf dat is
al een wonder op zich.
Het kan wel nog leuk worden met Mercurius tegenover neptunus en beide retrograde.
Verwarring gegarandeerd en misverstanden. Berichten kunnen verloren gaan, misverstanden,
vertragingen, dus verwarring allerhande op het gebied van communicatie. Het hoofd koel
houden en creatief zijn in het liefdevol en vanuit acceptatie deze uitdagingen het hoofd te
bieden. Schiet je in boosheid dan ben je gezakte voor deze speelse test.
De kosmos is een speelse energie en helpt de mens om zijn menselijkheid minder serieus te
nemen en de dingen in een ander licht te zien. We zijn hier om te groeien en te spelen, terwijl de
onbewuste mens denkt hier te zijn om zichzelf te bewijzen. Niks is minder waar. Hoe jij bent is
ok op elk moment. Je hebt als mens de keus, tussen gemakkelijk en moeilijk en dit heeft niks te
maken met goed of kwaad. Het zijn gewoon keuzes. Het klinkt confronterend maar wie het
concept begrijpt snapt wat ik bedoel.

Zoals elke maand is er ook nu weer de groepshealing op afstand. Inschrijven dor deze mail te
replyen, kost 15€ losse sessie of 100€ voor 10 sessies. Verslag binnen de 10d.

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.
Klanten ervaren verbetering bij depressie, darmontsteking,
endometriosis, overdadig zweten, zelfexpressie, CVS,
haaruitval, stemmetje in het hoofd ......
Gemakkelijk, alles wat je nodig hebt in 1 enkel flesje,

Welke lasten tors jij op je schouders, en waar
laat jij je hoofd hangen?
Er is blijkbaar weer een wandeltocht hier in mijn dorp. Want het is druk in mijn straatje met een
bontje allegaar van , wandelaars van allerlei "pluimage". Groot, klein, dik, dun, zwierig of stram,
snelwandelaars & schuifelaars maar wat me opvalt is dat er heel veel mensen gebogen lopen,
alsof zij zware lasten torsen.
Het hoofd hangt letterlijk voor de romp waardoor de doorstroming in het lichaam geblokkeerd is,
want in de nek zit er een knik.
Ik zie het weer als een knipoog, die aansluit op de nieuwe leeuwenmaan van maandag, want
die maan staat voor bevrijding, vreugde en het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en
eigen leven.
Dus deze symbolische knipoog nodigt ons uit te kijken naar - welke emotionele rugzak je nog op
je schouders torst - en waar jij nog je hoofd laat hangen waardoor jij je eigen energiestroming
afsnijdt.
Neem dit weekend eventjes de tijd om deze vraag voor jezelf te beantwoorden.

COLUMN: Hoe maak ik mijn hsp kind weerbaarder
Hallo Isabelle,
Ik heb een vraagje. Ik wil mijn zoontje van 7 jaar bijna 8 jaar. Die erg gevoelig is, en alles vrij
emotioneel oppakt!
Nu wil ik hem een soort van weerbaarheidstraining laten volgen op advies. Wat denk jij
daarover?
Dank Annemieke
Hallo Annemieke
De doe-drive, we moeten of het moe zo gebeuren isnog het oude patroon uit het vissentijdperk.
Een hsp'er is in de eerste plaats een voeler. Het is een andere vorm van actief zijn, meer
bepaald het bewust aanwezig zijn.
Mijn wedervraag is : waarom wil iedereen het altijd zoeken in een activiteit = DOEN terwijl een
hsp'er juist een VOELER is = ZIJN.
Het is mijn ervaring als hsp'er / coach / healer en moeder van een hsp dochter dat het belangrijk
is om te leren voelen. Het wat is mijn stuk en wat is het stuk van de ander. Hoe meer je het stuk
van de ander herkent hoe weerbaarder je wordt en hoe gemakkelijke jij je eigen
verantwoordelijkheid kan nemen.
Weerbaarheid bouw je op door je bewust te worden van wat je fijn vind & wat je vreugde /
energie geeft. Op die manier wordt jij een meerwaarde voor deze wereld.
De sleutel ligt juist in het minder is meer , omdat er op die manier met de essentie gewerkt
wordt van het voor handen liggend potentieel (daarmee bedoel ik: dat de gaven van de persoon
op die manier actief kunnen worden).
Als je teveel in het DOEN bent, ontdek je nooit wat er is.

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT
www.isahealing.eu

Facebook

coach/healer
www.pijnvrij.eu

Twitter

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.

