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GROEPSHEALING OP
AFSTAND :

WEBSHOP /
promoties

Bij volle en nieuwe maan komen krachtige,
BELANGRIJKE frequenties vrij.

Elite shungite promo
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 50gr + 10gr gratis

Deze frequenties kunnen vaak niet
opgenomen worden omdat je zelf nog in chaos
en disharmonie verkeert. Via de draagkracht
van de groep worden deze krachten
vastgehouden zodat elk groepslid er op zijn
tempo kan uit putten. Met de groepshealing en
het verslag achteraf, krijg je de kans om je
groei te versnellen. De groepshealing op
afstand is zeer ondersteunend zowel
emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet
aanwezig te zijn ! Ontdek hier hoe krachtig de
werking van deze groepshealingen zijn.

----------------------------------------------------

Digik

♥ Hallo Isabelle, Ik was heel snel van mn
rugpijn af merkte ik na de groepshealing.

25€ ivp 40€

Je digitale signatuur en verlichting
Hieronder vind je 3 speciaal
samengestelde frequentieflesjes
* onvoorwaardelijke liefde & mirakels
* loslaten angsten en tobben
* harmonieuze relaties en healing oud
karma
----------------------------------------------------

♥ Hoi Isabelle, Wat een mooie
Groepshealing weer. Ben blij en iedere keer
weer verrast met je verslag. Bedankt
hiervoor.
♥ Isa, ik ben zoblij met de steun van de
healingen…het opent je ogen en brengt je
helderheid….wat een geschenk

Transormatie tekening

♥ Dank je wel voor het verslag, Dit geeft
weer hoe ik steeds de fout in ging. Ik meld
me weer graag aan voor de healing want
het voelde als of er gewicht van me
schouders af viel
Kost 15€ en verslag binnen de 14d.

Je ziel communiceert via beelden.
Deze tekening begeleidt je in je
transformatie proces. Het is ook
mogelijk om via dat proces een logo
voor je zaak te laten uitwerken. + gratis
groepshealing twv 15€
----------------------------------------------------

INSCHRIJVEN kan tot 1 januari om 23.30!

Aardstralen stoppen

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

Via deze dunne platen kan je de
ziekmakende belasting van wateraders
stoppen. Leggen onder je bed, onder
de laminaat/tapijt of bij nieuwbouw
onder het beton en je bent 100%
stralingsvrij. Enkel bed kost 48€,
dubbel bed 96€ + portkost. Terug
leverbaar vanaf 28 december 10%
korting

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405
BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw
naam
Abonnement: 120€ = 8 + 2 gratis,
oude abonnementen blijven aan dezelfde prijs.

als je bestelt, verwijs dan duidelijk naar
de promo!

Het energetisch potentieel voor 2018
2018 zal een jaar zijn van balans vinden, een duidelijke
structuur vanuit zingeving en anders omgaan met tijd. Wist je
trouwens dat je tijd kan oprekken? We doen het allemaal
spontaan hoor. Ben je onder stress kom je tijd tekort, ben je
ontspannen dan heb je precies tijd genoeg. Als tijd spannend
wordt voor mij dan vraag ik de kosmos letterlijk om het tijdsvlak op te rekken zodat ik alles
binnen de voorziene tijd kan realiseren. Dit lukt me altijd wonderbaarlijk. Tijd is relatief, tijd is
een realiteit of bepaalde dimensie en is wat jij ervan maakt. Tijd is verbonden met Saturnus, de
planeet van begrenzing /structuur en fundament.
2018 staat in het teken van balans en bezinning.
Ook collectief zie je aan de steeds sterkere spanningsvelden dat er een zoektocht is naar een
nieuwe structuur en zingeving. Een mens zonder zingeving, is als een schip zonder roer.
Mensen vergeten nog te vaak dat het collectieve veld gevormd is door de gedachtenvelden van
elke individuele mens. Reken en tel zelf, als iemand in angst en onrust is, heeft hij een
frequentieveld (aura) tussen de 20 – 150 Mhz. Wie in rust en vrede is, heeft een frequentieveld
(aura) tussen de 350 – 600 Mhz. Concreet wil dat zeggen dat de impact van de (ver)lichtere
mens gemiddeld 3/4x zo groot is. Dus 1 verlichte persoon kan gemakkelijk gemiddeld 4 mensen
rondom zich lichter maken in frequentie. Energie werkt als communicerende vaten dwz dat de
hogere gelegen energie/vloeistof, vanzelf naar het lager gelegen vat vloeit. Vandaar het grote
belang om ervoor te zorgen dat je jezelf blijft voeden met enkel lichte fysieke en geestelijke
voeding! Anders wordt je snel een leeg vat ;-).
Boven alles zal 2018 een jaar zijn, dat je vele kansen biedt
Om naar buiten te treden met dat wat jou uniek maakt. Maar dat betekend dat er van jou
verantwoordelijkheidszin gevraagd wordt. Zolang jij leeft van buiten naar binnen, leef je de
waarheid van iemand anders. Je kan pas uniek zijn als je dingen doet vanuit je hart en passie,
als je je verbind met die mensen, ideeën en zaken die je echt raken en inspireren. Enkel een
verlicht wezen kan de ander raken. Verlichting is inspiratie en inspiratie is dat wat je bezielt, wat
je adem geeft, wat je leven geeft. Wees je bewust van het feit dat jij met je inspiratie letterlijk
leven blaast in je creaties.

In 2018 wordt je innerlijke draagkracht zichtbaar
Stilletjes is de mens terug aan het ontdekken dat je maskers en geconditioneerde gedrag valse
zekerheden zijn. De nieuwetijds kinderen blazen die letterlijk omver en eisen authentieke
zelfexpressie. De hedendaagse kinderen lijken voor veel (onbewuste) ouders heel lastig,
onbegrijpelijk, vermoeiend, belast met “ziekte” (hsp, adhd, add, autisme). Echter voor wie kijkt
naar hen vanuit het hart ziet moedige krachtige zielen, die authenticiteit en oprechtheid eisen en
zijn. Ze vragen om rolmodellen en ouders die in hun kracht staan, die geïnspireerd zijn door hun
eigen wijsheid en waarheid. Nieuwetijdskinderen kunnen niet overweg met angst, met fake, met
maskers, met leugens want hun trillingen zijn te hoog. Ze kunnen heel fel reageren op deze
lagere trillingen en dat is hun taak. Om deze lagere trillingen van angst en de leugenachtige
maskarade te doorprikken en “op te blazen”.
In 2018 is oprechtheid en zelfvertrouwen een rode draad.
Volg je dromen, je innerlijke ingevingen. Begrijp dat dromen een realiteit, een dimensie zijn en
dat als jij ermee aan de slag gaat, je deze in de aardse materie kan trekken en als inspirator
leven in blazen. Ja, lieve mens, hoe ver jij ook afgedwaald bent van jezelf, een meesterlijk
schepper ben je altijd gebleven. Schep dus je dromen ipv je angsten.
De laatste jaren schudde saturnus je leven dooreen, opdat jij zou ontdekken in welke realiteit jij
wil leven. Verder leven als een zombie en vluchteling in een onnatuurlijke opgelegde
werkelijkheid of leven vanuit je eigen inspiratie en be-ziel-ing.
De enorme kracht onder je angsten (h) erkennen
In 2018 kunnen je angsten als een tsunami naar je toekomen en we kennen allemaal de kracht
van een tsunami. Maar elke kracht heeft 2 polen, aan jou om deze te integreren, op te pakken
en te gebruiken om te scheppen. Doe je er niks mee zal deze je volledig overweldigen.
Je krachten hebben als basis een gave of talent die jij ooit als onjuist of ongewenst zag. Het is
een heel belangrijk deel van je talent en roeping die eraan ten grondslag ligt. Ik geef je een
voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik ben lang het zwijgen opgelegd door zowel mijn ouders als 2
exen. Mijn vader was razend op mijn weten en smeet me als kind naar het hoofd: “ wie denk jij
wel dat je bent met je hoogstaande principes”. Mijn ex zei me letterlijk:” wil je eens stoppen met
al die zever want anders denken de mensen nog dat ik ook zo denk”. Mijn ex-vriend verweet me
letterlijk:” het is allemaal zo zwart-wit bij jou, jij weet direct”. Met pa en ex leerde ik zwijgen, mijn
ex-vriend trof echter doel en ik ging compleet onderuit en gleed heel diep. Echter in dit diepe dal
begreep ik. Mijn angst voor afwijzing en de angst om de ander te verliezen toonde met dat ik
mijn energie gebruikte om mezelf steeds af te wijzen en me te verwijderen van mezelf. Het was
toen buigen of barsten en ik boog voor mijn ziel en liet mijn ego barsten ;-).
Stilletjes aan kroop ik uit dat donkere, diepe dal van mijn depressie en sedertdien borrelt de
inspiratie en vertrouw ik deze toe aan het digitale papier, inclusief de “schrijffouten”. Dat is mijn
pakketje en het is te nemen of te laten, we kunnen enkel volmaakt zijn voor onszelf. Er zullen
altijd mensen zijn die je zullen afwijzen, zolang ze delen in zichzelf afwijzen. Ik heb geleerd om
open te staan voor het leven en om alle kansen aan te pakken vanuit wie en wat ik op DAT
moment ben. Dat is roeping, je voelt je geroepen op een bepaalt moment om iets te doen. Als jij
denkt:” oei dat klopt niet, of het is onlogisch. Wel lieverds, welkom in de wereld van roeping,
waar alles kan, vernieuwend en mogelijk is”
In 2018 beloof je trouw aan jezelf
Er is genoeg licht nu op aarde en iedereen zal vanaf luider de roeping van zijn ziel kunnen
horen. Ik luister al 4 jaar naar de roep van mijn ziel en ik mag zeggen dat ik ondanks een heel
creatieve geest, het nooit zo had kunnen bedenken. Mijn leven ontvouwt zich de laatste 4 jaar
bijna op magisch spontane wijze. Daar waar ik mijn vroeger mijn zekerheden zocht in een goed
huwelijk of goeie job, zoek in mijn zekerheden in de kosmos. Het vergt wel moed om te leven
vanuit weten en vertrouwen want dit zijn onzichtbare zekerheden, maar ik kan je 100%
bevestigen dat die ZEKERHEID er wel is. Wie samenwerkt met de kosmos, kan rekenen op een
onuitputtelijke, ongelooflijk creatieve bron.
4 jaar terug vroeg een innerlijke stem me: “ ben je bereid?” Ik, ‘natuurlijk, maar dan …….’ en zo
ging het een tijdje door tot ik dit beu was en boos zei naar de kosmos: ‘Ja ik ben bereid, als jullie
het zoveel beter kunnen be my guest, ik ben gewoon kanaal en de rest is voor jullie”. Ja een
magisch moment was dat, ik liet alle plannen B en zorgen los en stelde me beschikbaar om als
kanaal voor mijn ziel en de kosmos te fungeren. En weet je wat het aller, aller, moeilijkste was?
Het feit dat ik niks meer moest, dat ik gewoon alert aanwezig mocht zijn, enkel de dingen doen
die me een leuk gevoel gaven en het me zo gemakkelijk mogelijk maken. Wauw dat was een
ontzettende eye-opener. Ik (en waarschijnlijk jij ook) was namelijk een meester in het mezelf zo
moeilijk mogelijk te maken. Begint het muntje al te vallen bij jou? Inderdaad, de eerste stap is
jezelf graag zien, dingen doen je vreugde bezorgen en het jezelf zo gemakkelijk mogelijk te
maken door aan te sluiten op het leven ipv weerstand te bieden tegen het leven of je te
verdedigen tegen iemand/dingen.

We zijn allemaal geïnspireerde wezens, bezield door de adem van de bron. En als we weer
leren diep en voluit te ademen worden we de meesterlijke scheppers die we in wezen zijn.
Mijn vraag aan jou is: ‘Ben jij bereidt om de andere te inspireren en te raken met jouw unieke
gave en frequentie?’
Een vraag die ik ooit kreeg van een klant was:” Ja maar Isabelle, hoe weet ik dat ik de ander
geïnspireerd heb?” Als je authentiek jezelf bent dan weet je het maar je ziet het altijd aan het
licht en het leven die terugkeert in de ander zijn/haar ogen. Als ik de ogen weer zie twinkelen
van hoop en leven bij de ander dan weet ik dat ik mijn licht en bezielde adem heb kunnen delen.
Ik hoop ook in 2018 mijn zieleroerselen te blijven delen in de hoop hiermee licht en vreugde te
kunnen verspreiden, opdat we collectief ons weer kunnen verwonderen en genieten van het
ongelooflijke, volmaakte wonder dat het leven is.
Mijn wens voor alle levende wezens is om het wonder van het leven te mogen beleven en
ervaren. Voel, lach, speel en wees het wonder dat het leven is.
Met vreugdevol hart wens ik jullie een “vlammende, verwarmende” start voor 2018.
Gelukkig nieuwjaar

IDEAAL GESCHENK een transfocard op
wat 2018 voor jou zal brengen
Met de transformatie tekening krijg jij je blinde vlek in woord
en beeld. Zelf laat ik elk jaar met mijn verjaardag een nieuwe tekening maken of als ik voor een
belangrijke beslissing sta.
Ook is het mogelijk om een bedrijfslogo te laten ontwikkelen via afstemming op je bedrijfsnaam.
Zo is ook mijn logo tot stand gekomen.
+ 1 gratis groepshealing (twv 15€)
http://www.transformation-cards.com/

Volle SUPER maan 2 januari 2018,
2018, ze pakt je al vanaf de eerste nacht mee in haar zog. Met
een volle super maan in de nacht van 1 op 2 januari om 3:25u
verrijkt ze je met haar kosmische energie. Maar bovenop deze
super power keert ze nogmaals terug als blauwe maan op 31
januari. Dus we hebben 2 volle manen in januari waarvan die
op 2 januari een super maan is en deze op 31 januari een zogenaamde blauwe maan. De
blauwe maan komt enkel voor als er 2x een volle maan is in 1 maand. De energie van de
blauwe maan is de energie van herkansing of herbevestiging, van een uitzonderlijke kans. Al bij
al beloofd het een unieke beleving te worden in 2018!

Wat wil deze maan met volle kracht belichten?
Om maar direct met de deur in huis te vallen ….VOELEN …….VOELEN…...Deze maan of
jaarvrouwe 2018, wil dat je gevoel de trigger is die alles in beweging brengt. De tekening laat dit
mooi zien. De focus ligt op de maan die helemaal alleen staat en als het ware alles onder haar
aanstuurt.
Lieve mensen, van kindsbeen af leerde je om NIET meer te voelen, om je af te sluiten van
jezelf, om in je hoofd te gaan wonen ipv in je lichaam te leven. Verlichting, vernieuwing kan
enkel als jij je gevoel weer als basis en leidraad wil accepteren.
Het begin van iets, zet altijd de toon van het geheel. Ook deze maan is een duidelijke toonzetter
voor 2018. Ze staat in kreeft op de cups (start) van het 9de huis. Kreeft gaat over emoties,
thuiskomen, durven voelen. De kreeft energie is ook de consolidatie en laatste fase van de
eerste fase van de materiële opbouw. Ben je nog mee? De levenscyclus kent 3 fases met 4
opbouw punten. Ram / stier / tweeling & kreeft is de eerste fase. Kreeft is de afsluit van de
eerste fase van materialisatie in de materie. Ja, ja een mond vol maar herlees het eens en je zal
snel mee zijn met de draad van het “verhaal” ;-).
In ram ontkiem je , in sier wortel je, in tweelingen groei je en in kreeft ben je vruchtbaar vanuit je
kliene ikje. In kreeft zet je vast dat wat voor jou werkt, een soort van eerste afbakening van je
persoonlijkheid van waaruit jij je verdere leven gaat leiden. Dat waar jij je meer veréénzelvigd.
Vb ik ben coach, ik ben healer, ik ben nietsnut, ik ben….. het ik ben en de leugentjes voor
bestwil die je gebruikt om dit pantser (kreeft heeft een pantser) in stand te houden.
De laatste jaren waren als een ploegijzer die de ondergrond omploegde. Er was collectief en
persoonlijk onrust en chaos, waardoor je alles in vraag kon stellen. Nu in kreeft heb jij voor jou
uitgemaakt hoe jij de wereld ziet en ga jij vanuit deze bodem jezelf proberen vruchtbaar te
maken. Je hebt je “gewapend” met ideeën over alles, waarbinnen jij je verschanst. Als het ware
je pantser (thuis) van waaruit jij je verder zal ontwikkelen. Kreeft heeft alles met voelen en
thuiskomen te maken, want je kan maar spreken van een thuis als je je ergens goed voelt. Ik
herinner me nog heel goed die fase van mijn eerste eigen plek. Weg vanonder vader en
moeders vleugels, de eerste maal van het dragen van mijn eigen verantwoordelijkheid, huis en
relatie. Zalig was dat. Dat is ook de energie van de kreeft. Pas wanneer we instaan voor ons
eigen nest, kunnen we eindelijk ons eigen ding doen (vruchtbaar worden).
De lading of thematiek v an 2018 zal het gaan over bezieling, jezelf van daaruit manifest maken,
emoties toelaten en thuiskomen in jezelf en in relaties. Er komt ook een anders leren kijken naar
samen-zijn en wat betekend veiligheid voor jou. Ook het diepe verlangen naar die juiste match
(tweelingziel) kan versterkt naar voor treden. De volle maan staat opposiet de zwarte maan, dus
je diepste innerlijke drijfveren zullen van zich laten horen/voelen. Maskers vallen weer een
stukje af ten voordele van je authentieke zelf.
Wat geeft jou echt een gevoel van vervulling
Ceres (vervulling) is conjunct het MC (carrière/status) dus jij je zal je bewust worden van wat jij
echt nodig hebt om je gevoed en vervult te voelen. MC is het hoe jij jezelf zichtbaar maakt. De
mensen die momenteel nog een job doen voor het geld of omdat je ouders die goed voor je
vonden, zullen heel wat katjes te geselen krijgen. Het gevoel van leegte zal versterkt worden
opdat jij eindelijk zal durven kiezen voor jezelf, je gaven en kunnen. Vanaf 2018 zal je ziel hard
proberen om je in contact te brengen, je te laten voelen wat wel je ding is, waarmee jij je vervult
voelt. Vb ik ben coach & healer en ik ben dat echt in hart en nieren, als ik me daarmee bezig
hou dan voel ik me vervult. Het schenkt me vreugde dus ga ik automatisch vreugde weer
uitstralen. Vreugde is leven en zo versterkt en vernieuwd het leven zich.
Iedereen heeft zijn eigen ding dat 100% bij hem/haar past. Ga je ermee aan de slag, dan zal je
vanzelf succesvol zijn. Je kan het niet zoeken, je ontdekt het pas als jij ja zegt tegen jezelf.
Zolang je zoekt, ben je buiten jezelf en loop je verder weg van jezelf. Blijf je echter dicht bij jezelf
dankzij het vertrouwen en de wetenschap dat alles ALTIJD juist en volmaakt is dan kan jij
genieten van wat je doet. Dit in de wetenschap dat elke stap je dichter brengt bij je ware zelf. Ik
heb 44 jaar nodig gehad om zo “slim” te worden. Hardnekkig en als een gek heb ik lang
verwoed gezocht naar de meerwaarde die ik kon zijn voor de wereld. Echter, hoe meer ik zocht
hoe minder ik vond en hoe meer ik gek kwam van het idee dat ik faalde. Het moment dat ik
eindelijk gewoon accepteerde dat ik was wie en wat ik was, kwam ik thuis. En toen gingen de
deuren vanzelf open. Ik was op, zat letterlijk op mijn tandvlees, overleefde puur op wilskracht en
het moment dat ik opgaf kon ik beginnen leven en voelen. Zolang je vecht is dit simpel feit zo
moeilijk om te snappen. Onthou dat zolang je probeert en moet , je aan het vechten bent ipv
aan het leven en genieten. Wanneer je bent, spontaan en alert ben je mee op de stroom van het
leven en gaat alles vlot. Vervulling ontdek je, wanneer je uit de weerstand blijft en je jezelf en
het leven accepteert en als uitgangspunt gebruikt. Je laat je letterlijk vullen door wat aanwezig is
en van daaruit geef jij vorm op jouw eigen unieke wijze.
Maan gaat het 9de huis binnen
Ze staat aan cusp (start) van het 9de huis en gaat vollen bak voor “de zin van het leven”. Ja,
inderdaad, tijd voor zingeving, wat is waardevol voor jou, wat is belangrijk voor jou? Geld en
overleven of vreugde en beleven? De angst en het overleven optillen naar vreugde en
(be)leven. Hier vorm je je ervaringen en kennis om tot wijsheid. En wijsheid is uniek voor elke
mens.
In kreeft zal je flitsen van inzicht krijgen door herinneringen uit het verleden die vormend en
bepalend geweest zijn voor je huidig gedrag en zijn. Ook kan je je behoorlijk zelfbeschermend
opstellen en het is de bedoeling dat je deze reflex op een hoger plan brengt, door te
onderzoeken waarom jij denkt bescherming nodig te hebben? Ga kijken wie jij in je intieme
ruimte toelaat en bekijk eens waarom, wat heb je van hen nodig. Wie in volle vertrouwen leeft,
weet dat kwetsbaarheid een illusie is. Met deze maan krijg jij een inkijk in je blinde vlek, in de
onderliggende pijn, ontstaan in een ver verleden vanuit een onbegrip en een onmachtig zijn om
ermee om te gaan.
Nu ben je echter volwassen, heb je de teugels in eigen handen en kan jij de dingen logisch een
plaats geven. Je bent te lang vastgelopen op deze zelfbescherming waardoor je eigen bloeien
verstikt werd, op je zoek naar veiligheid en bescherming. Wees flexibeler in je omgaan met
mensen, soms komt er een klap aan en soms een aai, maar beide kan jij aan.
Zwarte maan (lilith) conjunct venus
De zwarte maan is de “donkere” kant van het vrouwelijke, het ontembare, die oerkracht waar de
mensen bang voor worden gemaakt. Maar conjunct met venus (schoonheid, liefde) krijg jij de
kans om te ontdekken dat de ontembare kracht van liefde heel mooi is als je je voor haar
openstelt. Wie er bang voor is zal er inderdaad door overweldigd worden. In steenbok op de
cusp van het derde huis zal ze ervoor zorgen dat deze kracht een onderdeel wordt van je
zelfexpressie. Je mag leren om je op je gemak te voelen met deze oerkracht. Jouw woord is
scheppend, leer dat begrijpen, te accepteren en GERICHT in te zetten. Super belangrijk voor
2018 is ADEMEN, probeer je elke dag 2x per dag bewust 5 diepe teugen na elkaar te nemen.
Mensen ademen veel te oppervlakkig omdat ze zichzelf minderwaardig voelen en klein houden.
Lilith is die pure kracht die neemt, die er staat, die adem is en pure manifestatie. Dat ontembare
deel van jou dat altijd standhoudt, altijd terug opveert, jouw redding in deze wereld waar de ziel
zolang monddood gemaakt is. Voel mensen, durf passie te toe te laten (ps passie is meer dan
seks he!!!) Ik hoop dat jullie toch al zover geëvolueerd zijn om te begrijpen dat passie dat is wat
je een gevoel van diepe vreugde heeft en een tomeloze energie. Het is dat wat je ogen laat
stralen.
De volle maan in het 9de huis
De kracht van het 9de huis is een mannelijke energie, vervult met optimisme en vurigheid in het
zoeken naar de eigen waarheid. De bedoeling is dat jij vanaf nu jezelf de vrijheid gunt omdat
jezelf te verrijken met inzichten en daar waar nodig bij te sturen. Het 9de huis is verbonden met
boogschutter, die uit het mierenneuken over details stapt, om aan de slag te gaan met de grote
lijnen. Het 9de huis is het inzicht dat alles past in een groter geheel, samenhang, communicatie
en verbinding. Jouw hoger (ge)weten. Je mag nu je kleine wereldje verruimen en je verbinden
met het onbekende, om het zo bekend voor je te maken. Met deze energie kan jij ontdekken dat
de reis, de ervaringen en belevingen het allerbelangrijkst zijn in het leven. Je bent hier op
verkenning, op ontdekkingstocht en als jij enkel pijn en lijden ziet zal deze focus je naar een
afgesloten weg, meer nog naar een box-mind leiden. Focus jij je op het avontuur, zal dit je
brengen naar wonderbaarlijke ervaringen.
Neptunus in vissen 4de huis
Neptunus staat voor een diep respect voor het leven, naastenliefde, idealisme, religie, mystiek,
kunst, occultisme, . Het is een zowel scheppende als reproducerend energie en ze staat in het
meest (over)gevoelige teken vissen. Het is een constellatie die meestal verlichting via revolutie
brengt. In het 4de huis, het huis van structuur (4 is ook het cijfer van de materie) zal ze zorgen
voor een revolutie in je persoonlijke leven. Het juk van de buitenwereld wordt volledig geweerd,
het borrelt van diep in jezelf omhoog en met de ontembare kracht van lilith vind het zeker zijn
uitweg in je leven.
Het wordt een zeer persoonlijk proces, waarin je genoeg zal hebben aan jezelf maar waartoe je
wel zal aangezet worden door emoties en gevoelens. Dus je kan sterk op jezelf zijn in deze
periode.
In 2018 is het toneel helemaal voor jou. Om 2017 af te sluiten verwijs ik nog eens naar een heel
vaak gehoorde 'klacht' / vraag van klanten:" Maar Isabelle, wanneer ga ik er eindelijk door zijn of
wanneer ga ik eindelijk geheald zijn?" Dat is hetzelfde als direct willen doorspoelen naar het
einde van de film of enkel het laatste blad lezen van een boek. Inderdaad, ik hoor het je graag
denken, dat is helemaal niet leuk. Het leukste is juist het verhaal. Dus lieve mensen, geniet van
je verhaal, van je ervaringen. Healing is terug heel worden en je kan jezelf maar ontdekken door
dingen te beleven.
In 2018 is het toneel helemaal voor jou en ik hoop dat jij leert om te genieten van je eigen
verhaal.
Het was fijn om samen met jullie te mogen groeien en ontdekken en ook in 2018 hoop ik
hiermee door te kunnen gaan. Ik wens jullie heel veel plezier in 2018 en moge je je eigen
waarheid ontdekken en leven.
Wens je maximaal 2018 in te zetten kan je je inschrijven voor de groepshealing tot 1/1 om
23.30u. Stuur me een email. Losse sessie kost 15€ incl verslag of een abonnement 120€ (8+2
gratis). Als extraatje krijg je de volgende groepshealing gratis. Gelieve dit duidelijk te vermelden
als je me een mailtje stuurt.

HORSEBEATS
Horse beats, het geschenk voor paardenliefhebbers die op
een veilige manier naar muziek willen luisteren terwijl ze aan
het paardrijden zijn.
De HorseBeats schuif je eenvoudig op de bandjes van je helm
aan beide kanten en via bluetooth zjin ze verbonden met je
smartphone.
PROMO

75€ ipv 99.99€

https://www.horsebeats.be/bestel

De les van de vlinder, hoe ontstaat echte kracht?
Op een dag ontstond er een klein gaatje in een cocon.
Een mens die toevallig voorbij kwam, stopte en observeerde
urenlang de vlinder die uit alle macht probeerde door dit kleine
gaatje te kruipen.
Na uren proberen, leek het alsof de vlinder het opgaf en het
gaatje bleef nog steeds even klein.
Toen besloot de mens om de vlinder te “helpen”: hij nam een
zakmes en opende de cocon. De vlinder kwam er meteen uit,
maar helaas lees verder

Cryptocurrency je TOEKOMST
wees er op tijd bij

Banken en cryptocurrency in 2018
Voor de mensen die het financiele wezen wat kennen, weten dat banken altijd reserves
aanhouden in verschillende valuta.
Ik heb nu ergens gelezen dat de banken in 2018 een deel van hun reserves in, inderdaad,
cryptocurrency zullen houden !!!! Dat is voor mij toch bijzonder veelzeggend.
Wie nog altijd denkt dat cryptocurrency een luchtbel is, tja, volgens mij is de cryptocurrency al
zo ingebakken in het systeem en duidelijk onderdeel van de collectieve vernieuwing die
momenteel nog meer onderhuids bezig is.

De razensnelle vlucht van bitcoin
In 2008 kon niemand geloven dat cryptocurrency
levensvatbaar kon zijn. Op vandaag heeft bitcoin en de markt
van de cryptocurrency iedereen met verstomming geslagen.
Bticoin schoot door de 13 000 $ naar 20 000$ en het schijnt dat hij nog stijgruimte heeft.
Cryptocurrency is de nieuwe toekomst.
Er zijn momenteel al een 921 coins te vinden op op coinmarketcap. De bekendste
zijn bitcoin, ethereum, litecoin en ripple.
Op 13 oktober las ik dit bericht: “belangrijkste mijlpaal: #Bitcoin markt kapitalisatie
overtreft die van Goldman Sachs bij $95 miljard volgende: $100 miljard & tenslotte
$350 miljard JPMorgan”
Cryptocurrency is een feit, een onderdeel van het geheel en het is al heel goed vertakt en
ingeburgerd.
Amazing facts : Famous/Rich people talking about bitcoin growth

De cryptocurrency is de toekomst
Bitcoin heeft zich al meer dan goed gelanceerd maar wie allert
is kan nieuwe parels ontdekken op de coin markt, die ook
super goed onderbouwd zijn en alles in huis hebben om ook hoge vluchten te scheren.
Met de Ormeus coin zal je waarschijnlijk aan het goeie adres zijn
ORMEUS COIN, een parel?
De ormeus coin is een recente coin, die een serieuze parel in zich heeft. Hij noteert al op 4
exchanges (coinbeurzen) en boekte in die korte tijd al serieuze opbrengsten.
Op 2 oktober 2017 kwam hij naar de markt met een koers van $ 0.572$ om door te schieten
naar $ 5.19 op 19 november. Dan zijn er altijd mensen die hun winst nemen en op vandaag
staat hij terug aan $2 .30. Maar een heel belangrijk en KRACHTIG signaal is dat hij
binnenkwam op de 1234ste plaats en nu al op de 244ste plaats en dat is heel UITZONDERLIJK
op zo een korte termijn!!!!
Je kan ook investeren in de ormeus coin pakketten, die grote EXTRA winsten opleveren.
Investeren in Ormeus Coin is investeren in een bedrijf dat:
– gespecialiseerd is in de digitale munt (coin) en zelf miningmachines heeft om de digitale munt
te minen (maken)
– gespecialiseerd is in het traden ofwel verhandelen van valuta en coins, en in het geven van
opleidingen in het beleggen of traden
Wat zijn de voordelen van het investeren via Ormeus
1/ vanaf dag 1 heb je al direct opbrengst. Naar gelang je inlegsom tussen de 10% en 30% in
gratis coins en krijg je er nog verschillende extra’s bovenop !
2/ Na 308 dagen (10 maanden) heb je je volledige inzet teruggekregen. Per dag krijg jij
1/308ste terugbetaalt in de dagwaarde van de coin. De coins kan je direct terug op de
exchange verkopen. Maar waarom zou je dat doen? De traditionele valuta worden steeds
“onzekerder” en de digitale coins zijn de toekomst. Persoonlijk hou ik een deel in coins op
lange termijn.
3 / Je krijgt 4 extra sommen erbovenop waarmee de specialiseerde traders aan de slag gaan
voor jou. Zij beleggen deze sommen voor jou gedurende 1à2 jaar en de opbrengst is voor jou.
Het ene wordt belegd in valuta en het ander in allerhande coins
4/ De Ormeus coin noteert al op 4 openbare beurzen (exchanges), heeft een heel solide en
transparante structuur en kent al behoorlijk wat volume omzet.
Hieronder vind je 2 uitgewerkte voorbeelden wat het voor je opbrengt.
Aankoop pakket SILVER: je investeert $ 4,999
– je $ 4,999 brengt per dag $ 16,23 op die je uitbetaalt krijg in ormeus coins aan dagkoers
+ je krijgt direct $ 750 GRATIS in coins
+ $ 350 die gedurende 1 j, gratis voor je belegt wordt in allerhande valuta.
+ $ 750 die gedurende 1 j gratis door een tradingmachine voor je belegt wordt in coins.
+ $ 500 ormeus QI
+ $ 1500 tokens
Voor je $ 4999 krijg je minimaal $ 8099
+ meerwaarde van de coin + trading 
pakket SILVER STERLING je investeert $ 9,999
–$ 9,999 brengt per dag $ 32,46 per dag op en die krijgt je in ormeus coins aan dagkoers
+ je krijgt direct $ 2000 GRATIS in coins
+$1501 die gedurende 2 j, gratis voor je belegt wordt in allerhande valuta.
+$ 1500 die gedurende 2 j gratis door een tradingmachine voor je belegt wordt in coins.
+ $ 1000 ormeus QI
+ $ 3000 tokens
Je $ 4999 krijg je minimaal $ 8099
+ meerwaarde van de coin
Voor je $ 9999 krijg je minimaal $ 17 000
+ meerwaarde van de coin + trading
De mogelijke investeringspakketten zijn:
$ 999
$ 2 999
$ 4 999
$ 9 999
€ 950
€ 2 750
€ 4 550
€ 9 100

$ 29 999
€ 27 300

$ 49 999
€ 91 000

Wil je graag genieten van deze prachtige opportuniteit dan help ik je graag hierbij. Stuur me
een email dan maak ik je registratie in orde, ben je een doe-het-zelver dan kan je je alvast hier
registreren
Wil je niet genieten van de vele voordelen die een ormeus pakket je te bieden heeft, maar wel
rechtstreeks op de beurs aankopen, dan kan je die aankopen via de cryptopia exchange
(beurs), volg deze link
Op coinmarketcap kan je hier de koers volgen
Ormeus koop je met bitcoins. Bitcoins kan je kopen via coinbase. Registreer je via deze link en
je krijgt gratis $10 aan bitcoin, van zodra je voor $100 aan bitcion, etherum of litcoin koopt.

Instituut Terre Pure een zalige energetische massage of
gelaatsverzorging

PROMOTIE 55€ ipv 60€ voor een
massage
Morgan Desschans
Tulpenlaan 70
8540 Deerlijk
Telefonisch bereikbaar: 0475 / 972 . 027
Contacteer ons via mail: instituutterrepure@hotmail.com
http://www.instituutterrepure.be

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.

