Bekijk de webversie

Volle maan 6 sept '17
De cirkel is rond.

- de volle maan
- groepshealing op afstand
- noodkreet: ik ben echt de moeite waard, geloof in me
- wie zoekt naar verklaringen loopt het risico ze te verzinnen
- agenda: de workshops in september en oktober
- rendabele investering

GROEPSHEALING OP
AFSTAND

WEBSHOP

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.

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

ORGON/ TACHYON GENERATOR

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.
INSCHRIJVEN kan tot 6 sept om 23.20!

Digik
Je digitale signatuur en verlichting

Stuur een email of reply deze mail:
isabelle@isahealing.eu

Transormatie tekening
Je ziel communiceert via beelden. Deze
tekening begeleidt je in je transformatie
proces

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

NOODKREET ik ben zeker dat ik een goeie
investering ben !
KLANT NR 1 liet me weten dat het haar op elk gebied van
haar leven tegenzit. Op mijn vraag wat ze nu commercieel
concreet nodig heeft om haar creaties te kunnen realiseren
kreeg ik volgend antwoord: Ik denk steeds, reeds heel mijn
leven dat ik iemand nodig heb die in mij gelooft en er iets zal
mee doen .Ik ben zeker dat ik een goede investering ben
KLANT NR 2 wist me uit de doeken te doen, hoe goed ze wel
was in haar coaching werk en welke wonderlijke resultaten ze
wel boekte. Toch is ze gestopt met dat werk want anderen
respecteren haar te weinig en geven haar te weinig krediet.
Het verschil tussen zijn en iets te bewijzen
Beide mensen zijn boos op de buitenwereld omdat de buitenwereld niet in hen gelooft. Maar
eigenlijk is het heel simpel hoor. Zolang je jezelf blijft beschrijven, besta jij nog niet en is het voor
de buitenwereld onmogelijk om iets met je aan te vangen.
Wanneer je om bevestiging uit de buitenwereld blijft vragen is het net hetzelfde alsof je iemand
een appel beschrijft. Je vertelt die persoon hoe hij zal smaken, ruiken .....maar daar is de ander
weinig mee. Wil je de ander laten proeven van een appel, wel geef hem dan een appel.
Wil je de ander laten delen in je gaven, wees dan je gave.
Wat je niet hebt, probeer je altijd te benoemen
Voorbeeld, je gaat solliciteren en die baas vraagt: " wat heb jij mij te bieden" en jij antwoord: "ik
ben gewoon een goeie investering". Wat denk je dat die baas zal antwoorden? Het zal iets zijn
in de trant van: "Kom eens terug als je ECHT iets te bieden hebt. "
Ik heb 9 jaar een incasso kantoor gehad (opvolging van slechte betalers) en daar heb ik heel
veel bijgeleerd. Oa dat mensen zichzelf diep in de schulden steken voor een mooie auto en
verder geen nagel hebben om aan hun gat te krabben (zoals we het heel plastisch uitdrukken in
West-Vlaanderen). Iemand die geen geld geeft zal zich beter willen voordoen en een auto
boven zijn stand kopen. Wie geld heeft, zal dat niet meer willen bewijzen want het is al
onderdeel van zijn systemen.
Wat je bent hoeft geen bewijs meer
Ik weet nog zelf, jaren terug hoe hard ik de buitenwereld probeerde te bewijzen hoe goed of
waardevol ik wel was. Hoe meer ik dat probeerde, hoe dieper ik wegzonk in het drijfzand van
angst, woede en onmacht. Vreselijk gewoon die periode. Het moment dat ik het proberen
bewijzen opgaf en gewoon werd wat ik was, gingen alle deuren als vanzelf open. In het begin
was het als magie, waar ik zo lang voor gevochten had viel me nu gewoon in de schoot.
De gouden tip hier is: doe de dingen gewoon voor jezelf. Het mag niks uitmaken wat de
buitenwereld ervan vind. Je doet het gewoon omdat je het leuk vind of dat je het goed kan.
Jij bent de spil van je leven
Zolang jij blijft wachten tot de ander in je gelooft, blijf jij vogel voor de kat. In het woord geloven
vind je loven en de betekenis is prijzen, verheerlijken, danken.
Zolang jij jezelf niet op waarde schat, valt er niks te prijzen.
Zolang jij niet geniet van wie jij bent, valt er niks te verheerlijken.
Zolang jij niet dankbaar bent voor het leven, je talenten en mogelijkheden valt er weinig te
danken.
Wat jij zelf bent en doet, trek jij aan uit de buitenwereld.
Er is maar 1 weg en dat is jouw weg. Er is maar 1 macht in je leven en dat ben jij. Er is maar 1
besluitnemer in je leven en dat ben jij.
Zie je hoe zinloos het is te wijzen naar de buitenwereld of vervulling en kracht in de
buitenwereld te zoeken? Alles zit in jou.
PS moest ik rekening houden met de buitenwereld mag ik stoppen met schrijven, want ik schrijf
namelijk fouten. Echter ik schrijf voor mezelf want het is mijn uitlaatklep en als de buitenwereld
er iets aan heeft, mooi. Heeft de buitenwereld er commentaar op of problemen mee, tja pech
zeker voor de buitenwereld dan?
Het moment dat je ja zegt tegen jezelf komen vanzelf klanten en collega's of zakenpartners naar
je toe.

Volle maan 6 september 2017 de cirkel is rond
De volle maan is voor mij weer zeer sterk voelbaar. Extra energie, dus slaappatroon weer
helemaal anders, ook wat weerbarstigheid naar deadlines en andere “moetjes”. De laatste
dagen was het voor mij dan ook, tijd nemen voor mezelf en interactie op laag pitje zetten. Bij
volle maan merk ik toch dat het een stuk gemakkelijker is om in mijn eigen stuk te blijven en om
foert te zeggen naar de buitenwereld. Het wat ik op dat moment wil, kan ik makkelijker volgen.
Merk jij ook dat het met volle maan makkelijker is om mee te stromen en naar buiten te brengen
wat in je zit? Het is alsof je op die momenten weer uit 1 stuk bestaat. Natuurlijk kan je ook meer
irritatie en ongeduld ervaren. Als je dat ervaart is het omdat jij nog teveel in je ego-mind leeft.
Bij vrouwen wordt de kracht van de volle maan heel duidelijk in de menstruatie cyclus. Op het
eind van de cyclus die, als de vrouw nog een natuurlijk ritme heeft, valt op volle maan is er het
ofwel de blijdschap van de groeiende vrucht ofwel de reiniging en het krijgen van extra energie
om weer vruchtbaar te zijn. Sowieso is de volle maan altijd een periode van kracht.
Deze volle maan in 15°vissen, tegenover zon 15° maagd
Als rasechte vis, voel ik deze maan tot in elk cel. De volle maan bevind zich perfect in het
midden van vissen. Het laatste teken van het levenswiel. De vis heeft al alle andere tekens
doorlopen en maakt nu de cirkel rond door alles te integreren. Het wiel dat van individu naar
sociaal naar kosmisch wezen evolueert.
De laatste dagen stonden voor mij ontzettend in het teken van in balans brengen. Het voelde
alsof er goed aan me geschud werd om te zien of ik stevig op eigen voetjes al sta. Na het
trekken van de maanhoroscoop begreep ik heel goed wat er in mijn leven gaande is. De zon
staat namelijk 15° maagd. Zon en maan in een schitterend touwtjes getrek om balans en
gronding. Ze staan tegenover elkaar maar houden elkaar in balans net zoals een trekijzer doet.
Trekt de zon (je wil er staan, naar buiten treden, je innerlijke zon laten schijnen) dan geeft (duwt)
de maan energie terug in de vorm van het voelen. De zon in maagd is de realist die je weer met
beide voetjes op de grond zet en je “aanspoort” om met je intuïtie, gevoeligheid en dromen
(vissen) aan de slag te gaan.
Ik ken deze wisselwerking zeer goed, mijn vader is namelijk maagd en ik vissen. Vreselijk was
het voor mij, mijn aardse rationele vader die me als kind “verweet”: je leeft met je hoofd in de
wolken, wie denk je wel dat je bent met je hoogstaande principes, je zal nergens geraken, je
droomt, je bent asociaal, je zal in de goot belanden. Ik ben als kind dan ook snel dichtgeklapt. Ik
was een eenzaat, veilig in mijn kamer in mijn boeken ofwel aan het vechten tegen onrecht.
Met ouder worden begreep ik dat dit de manier was waarop mijn vader (de maagd energie) me
stimuleerde om mijn vissen energie te gronden en om in de realiteit te komen. Dat was zijn
manier om van me te houden, me te proberen te behoeden voor mijn grote gevoeligheid, mijn
utopische denken en mijn anders zijn.
Afsluiting, afronding vanuit weten en inzicht
De vissen, het dubbel teken, dat alle facetten van aarde en kosmos omvat in perfecte balans.
Beide vissen zijn even groot want boven en beneden zijn gelijk. Goed en kwaad, zijn
evenwaardig en samen vormen ze de bron. De vissen energie helpt je om dit mechanisme te
begrijpen waardoor jij pijnlijke processen kan afronden. Inzicht in het mechanisme van het leven
, lost lijden op omdat er verzoening komt. Net zoals tweelingzielen, wanneer ze verzoenen
(elkaar terug ontmoeten / terug samenkomen) vormt zich weer die volmaakte versmelting en
eenheid.
Wie de 2 polen in zichzelf weer weet samen te brengen, lost op en wordt weer één met alles. Je
wordt dan een ware meester, een bron van onvoorwaardelijke liefde. De vissen weet dat maar
de maagd is de nuchterheid die de wetenschap in beweging brengt zodat ze vorm kan krijgen.
Probeer niet meer te vluchten
Maak niet de fout die zoveel lichtwerker maken, nl door te willen vluchten, uit je lichaam te willen
of door in die mooie dromen te blijven hangen of door het moeilijke af te wijzen.
Je bent met een duidelijke reden op aarde, nl om je weten en de schoonheid en de kracht van
de liefde zichtbaar te maken op aarde.
De mens die de vissenenergie begrijpt en kan hanteren gebruikt de kracht van zijn wensen om
te realiseren (het in de realiteit te brengen). Wie hierover meer wil ontdekken raad ik het boek
aan: de meesters van het verre oosten. Een schitterend boek die duidelijk maakt wat met de
vissenergie (= de christusenergie) allemaal mogelijk is.
Wanneer de aarde energie ( je angsten, kwetsingen en blinde vlekken) begrepen is, kan je aan
de slag met de 2de vis nl de kosmische energie (dromen, magie, healing) en als je deze met
elkaar kan verbinden bereik je de vesica piscis (almacht en bron) en wordt je weer een
universeel wezen.
Open portaal
Deze constellatie is een open portaal en wie wakker is en al met de christusenergie werkt zal
een versterking van zijn/haar gaven gewaar worden. Onthoud goed dat versterking van je gaven
maar kan in de mate van de balans in jou aanwezig.
Het hele proces wordt versterkt omdat neptunus, de heer van vissen versmolten is met de zon.
Hierdoor is een versmelting van jou als mens mogelijk met de kosmische energie.
Contact en communicatie weer mogelijk met de buitenwereld
Mercurius gaat gelukkig vanaf 5 september weer direct lopen. Ik had alvast weer een paar leuke
staaltjes van verbroken communicatie, want zo noem ik het als mercurius retrograde is (dan
loopt mercurius achteruit). Vb ik schrijf ook nog voor andere magazines en bij eentje hadden ze
mijn website .nl vermeld terwijl mijn website. be is. Was wel een effectieve manier van mijn ziel
om me de nodige ruimte te geven. Had minder mails te beantwoorden dan normaal :-).
Ik had ook weinig inspiratie en weinig zin om te schrijven of uit te wisselen met de buitenwereld
de laatste weken. Het was echt ME-time, wat wil ik, wat voel ik. Communicatie of interactie met
de buitenwereld was een last. Sedert 2/9 stroomt het terug en heb ik terug zin om te schrijven.
Het is zelfs zo dat ik eindelijk de stap gezet heb naar het geven van workshops vanaf deze
maand. Maagd en Mercurius in actie bij mij. Hier wordt nogmaals aangesloten op de krachtpoort
van de vorige eclips omdat ook mercurius nu op 28° leeuw staat in volle actie. Dus het effectief
je kern essentie naar buiten brengen. Ik start met de workshops, wat ga jij doen om je kern
essentie uit te wisselen met de buitenwereld? Mocht je niet weten wat je kern essentie is, dat is
dat wat je nauw aan het hart ligt.
Flitsende gedachten en kosmische almacht
Alle uitvinders aan dek, uranus en mercurius slaan de handen in elkaar zodat het onmogelijke
mogelijk wordt. Flitsende gedachten en inzichten, magische gedachten die erom smeken om
vorm te krijgen.
In elk van ons leeft een uitvinder. Pik je gedachten op, veranker ze duidelijk in de materie en
begrijp dat jij op dat moment de alchemist bent die zijn innerlijke magie aan het werk laat. Dit
hele proces wordt versterkt door pluto en zon, via deze constellatie kom je in contact met de
kosmische almacht die in je zonnevlecht ook aanwezig is.
Weer zeer, zeer krachtige energieën aan het werk.
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.

Wie altijd zoekt naar verklaringen, loopt het risico
ze te verzinnen.
Wie de werking van het denken al een beetje begrijpt,
weet dat het denken op alles een antwoord heeft. Je
kan van alles een ja of een nee maken, naargelang
het standpunt van waaruit je iets bekijkt.
Je geest is een echte clown en als je het ene niet gelooft geeft hij je vliegensvlug
een ander 'houvast'. Want dat is wat je geest doet, ervoor zorgen dat jij je veilig
voelt.
Hersenkronkels
We kennen ze allemaal die hersenkronkels of strohalmen. vb ah jan en piet zijn daar dus ooit in
mijn verleden gebeurde toen iets, dus nu kan ik zeker iets gelijkaardigs verwachten.
OF
Iemand maakt je duidelijk niks voor je te voelen en denkt dat daarmee de kous af is. Als die
ander contact met je blijft houden gaat je ego clown lekker verder breien aan de kous die voor
die ander al af was. Dan fluistert je ego je in: " Zie je wel dat X het niet meent, anders zou hij
geen contact meer nemen of zou het ... niet meer doen OF X moet toch iets voor mij voelen
anders zou hij niet ........"
Je ego is een echte clown, die de ene verklaring na de andere uit zijn mouw schudt. Steeds
weer roetst hij van de ene scene naar de andere tot jij in een bepaalde (drama)scene meegaat.
Wat is er fout met de realiteit?
Hoe kan jij nu je ego het zwijgen opleggen? Dat kan je door uit je oordelen en verwachtingen te
blijven. Op die manier komt je ego-clown zonder energie te zitten, valt stil en blijf jij gecentert in
de stilte en de kracht van jezelf.
Je herkent je ego-denken aan volgende termen:
- als ......dan zal .....
- moeten
Je ego doet aan gevolg-trekking (probeert te bepalen wat de toekomst is= controle houden)
Je ziel benoemt de realiteit en geeft zich over aan de stroom van potentieel in het nu en vorm in
het volgende nu moment het gevolg door een bewuste keuze te maken.

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,

AGENDA WORKSHOPS SEPTEMBER & OKTOBER
Agenda overzicht

2daagse WORKSHOP

dag WORSKHOP

Je innerlijke wond helen

De astro-logische mens

16 september 10:00 - 21,00u
17 september 17:00
OF
14 & 15 oktober
Lees meer

20 september van
10:00 - 18:00
OF
10 oktober van 10:00 - 18:00
Lees meer

dag CURSUS

1 of 2daagse

Kennismaken met je
intelligent lichaamsbewustzijn
24 september 10:00 - 18:00
of
8 oktober 10:00 - 18:00
Lees meer

chakra reis
21 oktober 10:00
22 oktober 17:00
lees meer

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT
www.isahealing.eu

Facebook

coach/healer
www. zichtbaar.be

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.

