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Is	seks	pasmunt	of	de	lijm	in	je	relatie?

Er	zal	je	merkt	dat	er	al	sedert	vorig	jaar	een	extra	klemtoon
komt	te	liggen	op	relaties.	Ook	dit	jaar	zal	er	meer	en	meer
toegewerkt	worden	naar	relaties	die	gedragen	zijn	door
respect	en	harmonie.

We	weten	allemaal	dat	er	heel	veel	alleenstaanden	zijn	en	maar	weinigen	kunnen	daar	echt
goed	mee	omgaan.	Wat	ik	merk	als	ik	rondom	mij	kijk	is	dat	de	meeste	op	een	datingsite	actief
zijn	en	dat	nieuwe	contacten	direct	verzanden	in	seks.	Mannen	blijken	ook	met	meerdere
vrouwen	tegelijk	te	daten	want	er	zijn	genoeg	gewillige	vrouwen	op	de	markt.		Er	wordt	al	vanaf
het	eerste	afspraakje	tot	kussen	overgegaan	en	zelfs	in	85%	van	de	gevallen	ook	tot	sex.	Erna
blijft	de	vrouw	vertwijfelt	wachten	op	zijn	telefoontje,	want	ze	gaf	hem	toch	seks?

Wat	als	je		seks	als	pasmunt	gebruikt?

Als	je	direct	tot	seks	overgaat,	dan	verzand	je	direct	de	mogelijkheden	en	wordt	je	relatie	direct
saai.		Het	is	als	een		game	over	want	het	fundament	ontbreekt.	Mijn	grootvader	zei	altijd:	“Seks
is	de	lijm	in	een	relatie.".	Heb	dat	lang	niet	begrepen	want	ook	al	als	jong	meisje	had	ik	een
ander	idee	van	relaties	en	vond	ik	dat	er	teveel	de	klemtoon	gelegd	werd	op	de	seks	voor	de
seks.	Maar	met	ouder	worden	heb	ik	begrepen	dat	als	de	verliefdheid	en	de	roze	bril	verdwenen
zijn,	dat	bij	velen	de	kinderen	en	seks	de	lijm	zijn.	

Maar	om	nu	te	denken	dat	je	een	onbekende	man	kan	lijmen	met	seks,	hiermee	sla	je	de	bal	er
helemaal	naast.	Hoe	ouder	iemand	wordt,	hoe	vrijgevochtener	hij	wordt	en	hoe	minder	zin	de
persoon	heeft	om	aangelijnd	te	worden.	En	op	zich	is	dat	een	hele	goeie	zaak	omdat	op	die
manier	de	focus	meer	naar	de	kwalilteit	gaat	in	plaats	van	naar	de	kwantiteit.	

Een	relatie	stevig	funderen	

Een	vrouw	wil	zich	belangrijk,	gekoesterd	en	de	enige	voelen.	Een	man	wil	zich	waardevol,
belangrijk	en	gesteund	weten.	De	ene	voelt,	de	andere	weet,	letterlijk	2	verschillende	werelden
maar	hoe	breng	je	die	nu	samen?	Inderdaad	door	kennis	te	maken,	door	elkaar	te	ontdekken
eerst	emotioneel	dan	pas	fysiek.	Zolang	een	man	geen	emotionele	band	met	je	heeft	kan	je	niks
met	hem	opbouwen,	hoeveel	seks	jij	hem	ook	aanbiedt.	Hij	zal	altijd	denken	dat	er	nog	iets
beters	op	deze	aardbol	rondloopt.	Pak	zijn	aandacht,	hou	deze	vast,	vertel	duidelijk	wat	je	graag
hebt,	geef	hem	complimenten,	hou	het	speels,	geef	hem	touw	(dwz	geef	hem	ademnruimte
want	je	zal	een	aantal	dagen	tot	weken	niet	meer	horen	in	het	begin);	vergeet	niet	dat	de	man
ook	zeer	onzeker	is	want	dat	voelen	gedoe	is	juist	dat	wat	hij	van	jou	kan	leren.		Dus	waar	is	de
ontdekking,	het	voorspel,	de	speelsheid,	de	vrijheid,	de	uitwisseling	van	je	eigen	invulling?

Wissel	jij	uit	of	zoek	jij	nog	naar	invulling?

Een	vrije	spirit	is	vervuld	van	leven	en	deelt	dat	leven,	een	gekooide	of	lege	spirit	denkt	de
ander	nodig	te	hebben	om	te	voelen	dat	zij/hij	leeft.	Mannen	voelen	zich	leven	als	ze	kunnen
jagen,	dat	wil	zeggen	dames	dat	jij	nieuwe	contacten	speels	mag	houden	en	wat	uitdagen	zodat
de	man	weer	man	kan	worden	en	genieten	van	de	jacht.

Als	ik	sommige	kennissen	bezig	zie	denk	ik	soms	,	maar	man	wees	geen	idioot,	vrouwen	zijn
meer	dan	loslopend	wild	hoor!	Maar	waarom	zou	je	als	man	niet	de	vrouw	gebruiken	als	ze	zich
als	een	idioot	gedraagt?	Ik	sta	verstomt	van	het	hedendaags	gedrag	van	de	alleenstaande
vrouwen,	het	zijn	meer	prostituees	dan	iets	anders.	Als	opmerking	krijg	ik	dan:”	we	zijn	toch
volwassen	waarom	wachten??”	Ewel	om	de	poepsimpele	reden	dat	als	je	iets	duurzaams	wil,	je
eerst	eraan	dient	te	werken	en	een	natuurlijk	fundament	opbouwen.	Wat	maken	die	3	of	4
maanden	uit	als	je	hiermee	30jaar	huwelijk	kan	realiseren?

Wil	hij	niet	op	je	wachten	dan	is	hij	simpelweg	de	ware	niet	voor	je.	Verlangen	en	dat	dan	op	het
juiste	moment	invullen,	ooh	zalig	en	een	blijvende	impact.	Toch	logisch	of	ben	ik	gewoon
ouderwets	op	dat	punt?

Relaties,	het	huwelijk	terug	in	ere	herstellen

Vrouwen,	willen	we	de	vrouwelijke	kracht,	het	huwelijk	en	relaties	weer	in	eer	herstellen,	dan	is
er	voor	ons	werk	aan	de	winkel.	Te	gewillig	zijn	kweekt	zwakke	mannen,	die	niet	weten	wat
liefde	is.	Waarom	zou	hij	voor	je	“vechten”	als	jij	jezelf	bij	het	eerste	het	minste	al	WEGgeeft?
Waarom	zou	hij	bij	jou	blijven?	Onbewust	denkt	die	man	:”	hmm	dat	ging	veel	te	gemakkelijk,	er
moet	iets	zijn	dat	kwalitatief	beter	is”.	Dus	hij	wipt	je	een	paar	maal	en	neemt	dan	een	sprong
verder	want	een	ander	konijntje,	met	wikkelend	kontje	kwam	in	zijn	blikveld.	Resultaat,	jij	vrouw
gekwetst	en	jij	man	onrustig	en	hongerig.

Vrouwen	ben	je	in	een	relatie,	weet	dan	dat	mannen	altijd	primitief	blijven	in	hun	hart	waardoor
hun	ogen	vanzelf	getrokken	worden,	hoe	goed	hun	relatie	ook	mag	zijn,	naar	elke	mooie	vrouw,
elk	decolleté	of	elk	schoon	kontje	of	elk	rank	been.	Zorg	er	dan	voor	dat	als	ze	terug	naar	jou
kijken	ze	kunnen	waarderen	wat	ze	hebben,	geen	zuurpruim,	geen	klaagmuur	of	jaloers	kreng.
Maar	een	vrouw	die	zich	bewust	is	van	haar	pluspunten	en	die	ten	gepaste	tijde	inzet.	Laat	hem
gerust	honger	krijgen,	zolang	hij	maar	bij	jou	“eet”.

Nieuwe	maan	15	februari
2018	en	zonsverduistering

Na	de	stevige	inzet	in	januari	of	de	kosmische-met-de-deur-in-
huis-vallen	energie	denk	je	nu	misschien	dat	het	rustiger	zal
zijn	in	februari.	Maar	niks	is	minder	waar.	Met	deze	nieuwe
maan	en	haar	zonsverduistering	is	er	een	zeer	krachtig
verfijning	van	het	jaar	thema,	eigenliefde	en	stralen	van

liefde.De	zonsverduistering	legt	je	“luidruchtige”	ego	eventjes	het	zwijgen	op	zodat	jij	heel	zacht
en	teder	naar	een	heel	diep	en	fragiel	collectief	stuk	mag	gaan,	namelijk	de	ware	liefde.	Voor
95%	van	mensheid	staat	liefde	gelijk	aan	pijn	en	het	is	deze	wonde	die	de	kosmos	nu	probeert
in	de	genezingsfase	te	brengen.

Het	eerste	wat	me	opviel	was	het	kwartet	Mercurius,	Juno,	maan	en	zon,	in	het	5de	huis	in
waterman.	Muziek	kwam	direct	bij	mij	op,	meer	bepaald	welke	melodie	of	welk	spelletje	de
kosmos	ons	aanreikt	om	de	liefde	weer	in	zijn	schittering	en	ware	pracht	te	herstellen.	Het	getal
4	verwijst	naar	materie	&	jouw	levensstructuur,	dus	mocht	je	“toevallig”	op	zoek	zijn	de	ware
liefde	geeft	de	kosmos	je	volgend	pad	aan.	Mercurius	opent	in	elk	geval	de	weg	en	verwijst	naar
wat	jij	communiceert	of	een	stem	geeft.

Hoe	klinkt	jouw	symfonie?

Ga	jij	zingend	door	het	leven	of	klinkt	de	klaagzang	van	;”	ooh	arme	ik,	ik	ben	voor	het	ongeluk
geboren,	diene	narcist	loopt	over	me	heen,	mijn	geldbeugel	is	veel	te	klein,	ik	voel	me	verstikt
en	geremd	in	mijn	lichaam,	alles	doet	pijn,	ik	snap	er	geen	bal	van,	ik	ben	overspannen	....met
als	crescendo	ik	haat	dit	aardse	gedoe	en	wil	hier	weg”.	Hé	hé	en	nu	ben	je	als	een	leeggelopen
ballon?	Bah	voel	me	nu	zelf	wat	mottig	na	deze	3	zinnen.	Laat	ik	eerst	maar	eens	diep
inademen,	weer	intunen	en	hup,	ik	ben	weer	mee	met	de	levendigheid	van	Mercurius.

Is	er	een	uitweg?	

Jazeker,	snel	de	kosmische	partituur	erbij	nemen	(ja	ik	heb	een	zeer	actieve	Mercurius)	.	Het
juiste	ritme	mogen	jullie	zelf	uitzoeken	maar	Mercurius	zet	in	met	een	snel	en	levendig	ritme.
Wist	je	dat	hij	vleugels	heeft	aan	zijn	voeten.	Nog	nooit	geen	vleugels	gehad	aan	je	voeten,
oeps,	dan	wens	ik	je	dat	van	harte	toe	hoor.	Wie	leeft	vanuit	zijn/haar	passie,	weet	wat	het	is	om
vleugels	aan	je	voeten	te	hebben.	Hij	staat	ook	voor	je	geest,	manier	van	denken	&	analyseren,
je	vermogen	om	te	leren,	je	sociale	contacten,	humor,	expressie	en	plezier	en	dat	alles	is
gekoppeld	aan	het	materiële	luik	financiën	&	handel.	Verder	is	hij	naar	persoonlijkheid	toe
eerder	een	jongeling	in	de	fleur	van	zijn	leven	met	die	heerlijk	alles	overweldigende	bravoure
van	de	jeugd.	Dat	wil	zeggen	als	jij	jouw	Mercurius	niet	begrijpt	jij	inderdaad	in	klaagzangen
vervalt.	Kies	jij	voor	zekerheid	en	vertrouwde	comfort	zone	dan	ontneem	jij	jouw	Mercurius	alle
nodige	zuurstof	en	speelruimte.	Jouw	zielemelodie	zal	snel	stilvallen.

Wil	je	mee	op	de	rijke	invloed	van	2018	wees	dan	bereidt	om	vleugels	aan	je	voeten	te	sjoren
en	te	ontdekken	in	plaats	van	te	proberen	stand	te	houden.	Durf	vandaag	ja	en	morgen	nee	te
zeggen	en	heb	je	een	omgeving	die	snerend	zegt	”	zeg	weet	je	nu	nog	niet	wat	je	wil”	vlieg	dan
vrolijk	verder	en	laat	je	niet	van	de	wijs	brengen	door	de	oude	moppert.	Elk	heeft	de	vrije	wil!
Toen	ik	een	paar	maand	geleden	mijn	vader	mijn	vader	wat	wou	uitleggen	zei	hij	me	vlakaf:	‘
Isabelle,	ik	ben	van	de	oude	stempel,	jij	van	de	nieuwe	“	Tja	en	klaar	was	kees,dus	lieve
mensen,	elk	heeft	de	vrije	wil	om	te	leven	of	om	te	overleven.	Kies	voor	jezelf	en	laat	de	keus
van	de	ander	BIJ	de	ander.	Mercurius	is	snel	en	levendig,	proeft	en	stuurt	direct	bij,	stagnatie	is
niet	aan	hem	besteed.	Een	gekortwiekte	innerlijke	Mercurius	herken	je	aan	achteloosheid,
oppervlakkigheid,	gebrek	aan	wilskracht,	ongevoeligheid,	instabiel	en	nervositeit.

OEFENING:	vraag	jouw	innerlijke	Mercurius	om	te	voorschijn	te	komen	en	kijk	welk	beeld	of
idee	jij	hierbij	krijgt.	Is	hij	de	koning	der	ketenen,	draagt	hij	loden	schoenen,	de	mond	gesnoerd
…...dan	mag	jij	nu	jouw	innerlijke	Mercurius	weer	bevrijden	met	de	opdracht:	‘Innerlijke
Mercurius	ik	geef	je	hierbij	de	toestemming	je	te	ontketenen	en	weer	je	vrije	en	levendig	zelf
zijn.

Ware	liefde	vanuit	een	vrije	zelf	expressie

Nu	je	weer	levendig	en	vrij	“bent”,	kan	Juno,	ja	de	planeet	die	staat	voor	ware	liefde/huwelijk/
soulmates/het	recht	om	jezelf	te	zijn,	tot	volle	expressie	komen.	Als	je	vrij	bent	kan	je	samen
plezier	maken	en	ben	je	creatief	en	vindingrijk	genoeg	om	je	relatie	levendig	en	boeiend	te
houden.	Het	is	een	ideale	tijd	om	een	nieuwe	liefde,	meer	bepaald	de	ware	liefde	aan	te
trekken,	zowel	voor	alleenstaanden	als	voor	mensen	in	een	“foute”	relatie.	Eén	van	de
geneugten	van	het	leven	op	aarde	is	juist	de	fysieke	uitwisseling	met	de	partner	van	je	dromen.

Juno	zegt	dat	je	vanzelf	de	juiste	balans	bereikt	als	jij	levendig	en	speels	bent	(mercurius),	want
dan	ben	je	ingevuld	door	het	leven	en	weet	en	voel	je	wat	juist	is.	Dan	kunnen	vrouw	(maan)	en
man	(zon)	in	balans	bij	elkaar	zijn	en	kan	je	gevoel	je	daadkracht	versterken	zodat	jij	een
compleet;	authentiek	(waterman)	mens	wordt.	Want	elke	mens,	dient	eerst	het	heilige	huwelijk
in	zichzelf	te	voltrekken	voordat	dit	zich	kan	manifesteren	in	de	buitenwereld.	Als	jij	leeg	bent,
kan	jij	toch	onmogelijk	een	magneet	voor	liefde	zijn?

Het	kwartet	in	waterman	in	5de	huis.

De	nieuwe	maan	die	verwijst	naar	je	innerlijke	essentie	laat	zien	dat	je	innerlijke	hunkert	om	je
vindingrijkheid	te	testen,	je	onafhankelijk	sterk	te	maken	en	je	vrij	te	weten	om	alles	te	mogen
wat	je	wil.	Uniek,	origineel	en	authentiek,	dat	is	de	stof	waaruit	alles	in	het	universum	bestaat.
Met	Mercurius	naast	de	maan	zegt	de	kosmos,	laat	je	gevoel	spreken	en	verbind	je	vanuit	liefde
(juno)	met	de	ander.	Velen	denken	dan	direct	dat	ze	medelijden	moeten	hebben	maar	niks	is
minder	waar.	De	levens	essentie	is	liefde,	dus	liefde	(sterk,	zelf	invullend)	en	medelijden	(zwak;
laat	invullen)	hebben	niks	met	elkaar	te	maken.

De	grote	behoefte	aan	mystieke	éénwording.

Er	is	al	veel	over	geschreven	maar	hoe	meer	mensen	dichter	bij	zichzelf	willen	komen,	hoe
groter	de	wens	naar	vervulling	en	het	vinden	van	je	tweelingziel	wordt.	Ja	je	kan	dat	zoeken	in
de	buitenwereld	maar	het	mystieke	huwelijk	is	de	integratie	van	elk	facet	van	jezelf,	de	balans
tussen	je	mannelijke	en	vrouwelijke	energie.	Het	terug	androgeen	of	heel	worden.	Maar	maak	je
geen	zorgen,	zolang	we	op	aarde	zijn	leren	we	één	worden	via	man	en	vrouw	relaties.	Gebruik
je	relaties	wijs,	want	ze	zijn	je	beste	leermeerster.

Op	het	gebied	van	relaties	is	er	al	een	tijdje	zuivering	bezig	en	ook	nu	weer	met	het	vierkant
jupiter	maan/juno	zal	je	merken	dat	jupiter	de	relatie	zal	uitvergroten.	Dat	wil	zeggen	dat,	als	je
niet	op	dezelfde	frequentie	of	golflengte	zit,	dit	zal	uitvergroot	worden	om	te	resulteren	in	een
verwijdering	tussen	jullie.	Een	communicatie	of	uitwisseling	op	basis	van	gelijkheid,	vrijheid	en
respect	is	de	borstel	die	waterman	zal	gebruiken	om	de	oude	rolpatronen	de	deur	uit	te	vegen
om	zowel	de	vrouwelijke	als	mannelijke	kracht	herstellen.	Want	als	de	ene	uit	balans	is,	is	de
andere	automatisch	ook	uit	balans.	Dit	zullen	we	goed	voelen	in	2018

Informatie	zal	doorsijpelen	en	ingang	vinden	in	je	systemen

Heel	belangrijk	is	de	wenk	die	Uranus,	de	heerser	van	Waterman,	meegeeft.	Hij	maakt	een
positief	of	ondersteunend	aspect	met	maan	waardoor	je	je	gemakkelijker	zal	kunnen	bevrijden
van	zelfbeperkende	mensen	en	meningen.	Het	zal	heel	gek	zijn,	maar	lijken	alsof	je	door	een
boek	of	tekst	of	film,	je	leven	een	nieuwe	draai	kan	geven.	Ik	merk	het	ook	in	de	coachingen	van
de	laatste	dagen	dat	de	klanten	asap	de	nieuwe	informatie	kunnen	integreren	en	toepassen.
Meestal	is	het	zo	dat	mensen	tijd	nodig	hebben	om	een	nieuw	patroon	aan	te	pakken	maar	nu
niet.	Dus	gebruik	deze	huidige	energie,	ze	is	zeer	krachtig	om	oude	informatie	te	overschrijven
met	nieuwe.

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

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.	

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

♥	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

♥		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.

INSCHRIJVEN	kan	tot	31	januari	om	23.30!

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

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

Abonnement:	120€	=	8	+	2	gratis,

Bijna	50	en	mijn	terugblik
Ja	volgende	week	wordt	ik	49	jaar	dat	wil	zeggen	dat	ik	de	4
energie,	of	de	energie	van	de	hartchakra	mag	afronden.		Ik
verwacht	dus	dat	ik	een	paar	belangrijke	losse	eindjes	binnen
het	kader	van	eigenliefde	nog	zal	mogen	aanpakken	dit	jaar
zodat	ik	volgend	jaar	mijn	innerlijke	wijsheid,	volmondig	een

stem	kan	geven.	

Wat	mij	in	eerste	instantie	opvalt	is	dat	ik	me	elk	jaar	beter,	gezonder	en	krachtiger	voel.	Het	is
lang	anders	geweest	want	tot	mijn	44ste	voelde	ik	me	eerder	aftakelen.

Mijn	tienerjaren	

Het	hé	je	bent	welkom	ontbrak	ten	volle	daar	ik	een	ongewenst	kind	ben,	net	zoals	mijn	broer.
Mijn	1	energie	was	dan	ook	sterk	gedragen	door	angst,	fatalisme,	het	me	zo	klein	mogelijk
proberen	te	maken	want	ik	voelde	me	een	monster	aangezien	ik	mijn	moeder	zoveel	pijn
gedaan	had	en	al	haar	vreugde	ontnomen	had	met	geboren	te	worden.			Mijn	1	of	mannelijke
energie	was	er	dus	eentje	gedragen	door	vechtlust,	en	ik	stond	inderdaad	mijn	mannetje.	Ik
leerde	snel	hoe	ik	de	manipulaties	en	de	kreeft	scharen	van	mijn	moeder	diende	te	ontwijken.
Maar	diep	in	mij	was	er	een	totaal	gebrek	aan	fundament,	ik	manifesteerde	me	maar	van	binnen
was	ik	één	en	al	angst.
Mjin	vader	hield	op	zijn	manier	wel	van	me	maar	was	één	en	al	kritiek	(tot	op	vandaag).	Ik
zweefde,	zag	ze	vliegen,	ging	falen	en	in	de	goot	belanden.	Ik	leerde	vechten	tegen	de	kritische
maagd	want	voor	mijn	vader	kon	ik	niks	goed	doen.
Tiener	zijn	was	vechten	en	ontwijken	voor	mij	en	proberen	om	niet	te	verzuipen	in	de	angst	en
afwijzing.

Mijn	twintiger	jaren

Als	tiener	had	ik	wel	mijn	ontsnappingsroute	nl	mijn	stationsromannetjes	die	atlijd	goed	afliepen
en	waar	mannen	nog	echte	mannen	waren	die	hun	vrouwen	echt	graag	zagen	en
beschermden.	Aangezien	ik	het	volgens	mijn	vader	toch	niet	zou	halen	later,	zag	ik	maar	één
uitweg,	hopen	op	een	man	die	voor	mij	ging	kunnen	zorgen.	Het	geluk	lachte	me	toe	want	op
19-jarige	leeftijd	ontmoet	ik	een	man.	Op	20jarige	leeftijd	huw	ik	en	op	21	jarige	leeftijd	ziet	onze
dochter	het	levenslicht.	Ik	ben	dolblij	uit	mijn	ouderlijke	huis	te	zijn	en	te	ontsnappen	aan	de
goot.	De	eerste	jaren	geniet	ik	van	mijn	veiligheid	en	het	feit	dat	ik	een	doel	heb	namelijk
echtegenote	en	moeder	zijn.	Rond	mijn	27ste	komen	er	barsten	als	mijn	13jaar	oudere
echtgenoot	me	een	paar	maal	laat	voelen	dat	ik	niks	te	piepen	heb,	dat	ik	niks	weet	van	het
leven	en	dat	ik	op	zijn	kosten	leef.	Inderdaad	saturnus	komt	in	het	spel	en	dat	zorgt	ervoor	dat	ik
wat	wakker	geschud	wordt.	Leef	ik	vanuit	mijn	hart	en	mezelf,	wil	ik	vanuit	deze	structuur	verder
in	mijn	leven?	Het	antwoord	bleek	nee	te	zijn.	Maar	wat	dan,	ik	had	enkel	een	diploma
middelbaar,	geen	werkervaring.	Hmm	de	goot	lonkte.	GIng	mijn	vader	toch	gelijk	krijgen?	Twee
jaar	van	wikken	en	wegen	maar	voor	mij	was	het	toen	buigen	of	barsten.	Ik	voelde	me	zo
gekortwiek,	verstikt	en	niet	erkent	dat	ik	op	mijn	30ste	uitgebroken	ben.	Zonder	geld,	zonder
diploma,	zonder	werkervaring	en	alleenstaande	moeder.	Hallo	30.

Mijn	dertiger	jaren

Wauw	daar	stond	ik	dan,	een	eigenzinnig	menske	dat	van	geen	hout	pijlen	wist	te	maken	en	die
geen	autoriteit	boven	zich	kon	verdragen.	Tja	de	energie	van	de	3de	chakra	of	plexus	solar,	er
staan,	zelfvertrouwen,	schitteren,	het	centrum	zijn	van	je	leven,	jezelf	bewijzen.	Dat	beloofde!
Ik	had	gelukkig	een	dochter	van	10	waarvoor	ik	zorg	mocht	dragen,	dus	ik	kon	het	me	niet
veroorloven	om	te	falen.	Echter	na	7	maand	had	ik	zoiets	van:	'	shit	het	zal	me	niet	lukken,	moet
ik	nu	echt	met	hangende	pootjes	terug	naar	mijn	ex?"	De	kosmos	kwam	tussen	want	ik	won	met
de	lotto	een	1190€.	Dat	was	voldoende	voor	me,	ik	kon	weer	4	maand	verder.	Ik	schoot	wakker
en	nam	werk	aan	wat	ik	te	pakken	kon	krijgen.	Mijn	dochter	en	ik	verhuisden	5	maal	Een	job
kwam	naar	mij,	dan	nog	eentje	en	dan	starte	ik	zelfstandig.	Het	werden	echter		zware	strijdjaren
vol	chaos	en	onmacht,		waarin	ik		vocht	tegen	mezelf,	tegen	de	maatschappij,	tegen	alle
onrecht,	tegen	elke	vorm	van	autoriteiten	(adv,	banken,	rechtbanken).		Tja	ik	gebruikte	mijn
wilkracht	om	te	strijden,	om	mijn	gelijk	te	halen,	om	te	tonen	hoe	het	"juist"	moest	zijn,	dat	ik	de
beste	was.	Man	man	man,	dan	terug	in	een	relatie	er	mezelf	compleet	verliezen,	erna	mijn	zaak,
dan	fysiek	kapot	en	met	verlamde	rechterarm	mezelf	dan	maar	de	ziekte	wet	binnen		te
sukkelen	om	me	kapot	gestreden	en	totaal	opgebrandt	naar	de	40	te	slepen.	Als	kind	zei	ik	altijd
dat	mijn	leven	ging	veranderen	aan	40.

Mijn	veertiger	jaren

Ik	vol	hoop,	oef	ik	ben	40.	Ik	weet	niet	wat	ik	verwachte,	dat	de	hemel	ging	opengaan	me
verlichten	en	dat	alles	goedkwam,	samen	met	de	man	van	mijn	dromen	en	liefst	mijn
tweelingziel?	Waarom	kwam	het	niet	goed?	Ik	was	zo	zeker	als	kind.
Het	waarom	en	de	onmacht	dat	ik	nog	meegenomen	had	uit	mijn	30	leerde	ik	stilletjes	aan
omzetten	naar	zachtheid,	acceptatie,	begrip,	vertrouwen	en	liefde.	Gelukkig	had	ik	op	mijn	39ste
besloten	te	stoppen	met	vechten	want	het	leven	had	me	een	handje	geholpen	door	mijn
vechtlust	te	breken.	Ik	kreeg	met	het	ultime	verraad	te	maken	nl	het	overspel	van	mijn	vriend.
Dit	was	er	voor	mij	toen	over	omdat	ik	gevochten	had	als	een	leeuw	(de	3de	chakra)	voor	hem
tegen	zijn	ex	en	ouders.	Na	eerst	een	maand	of	4	als	een	zombie	rondgezwalpt	te	hebben	had
ik	in	het	totaal	een	4	tal	jaar	nodig	om	mijn	wonden	te	likken	en	eindelijk	door	te	dringen	tot	het
waarom	van	mijn	handelen,	drijfveren	en	zijn.	Ik	werd	wakker,	zag	het	licht	en	de	puzzelstukjes
begonnen	in	elkaar	te	klikken,	het	groter	plaatje	werd	zichtbaar.	Het	mocht	wel,	ik	was	al
halverwege	de	hartchakra	die	staat	voor	eigenliefde,	eigenwaarde,	leven	vanuit	het	hart,
acceptatie	en	vertrouwen.	

Ik	voelde	me	steeds	beter	en	beter,	accepteerde	mijn	gaven,	zei	ja	tegen		mezelf,		zocht	de
antwoorden	in	mezelf	in	plaats	van	in	de	buitenwereld,	bleef	zoveel	mogelijk	uit	het
(ver)oordelen,	werkte	bewust	MET	mezelf,	gaf	gehoor	aan	de	impulsen	en	intuitie	en	wonder
boven	worden	bouwde	ik	vanuit	het	niets	een	zeer	fijne	praktijk	uit.	Hoe	zot	kon	ik	het
bedenken,	fultime	healer	zijn	in	west	vlaanderen	waar	gezond	boereverstand	het	enige	is	wat	ze
kennen	en	al	dat	zweverig	en	spiritueel	gedoe	goed	was	voor	het	zottekot.	Ik	liet	mijn	kritische
stem	maar	voor	wat	die	is.	Ik	volgde	mijn	hart,	intuitie	en	nam	een	paar	zeer	onlogische
beslissingen.	Mijn	leven	werd	meer	en	meer	de	moeite	waard	en	ik	had	eindelijk	iets	meer	te
bieden	dan	vechten	en	kritiek,	ik	kon	mijn	licht	delen,	zachter	worden	en	liefdevoller.	Ik	hoefde
mezelf	niet	meer	te	beschermen,	mijn	aura	die	als	een	stekelvarken	de	anderen	op	afstand
hield,	leerde	ik	weer	afronden	en	mijn	messcherpe	tong	mocht	stoppen	met	fileren.	Ik	ontdekte
namelijk	dat	je		dat	je	ook	liefde	kan	delen	op	en	zachte	no-nonsens	wijze	en	ik	gaf	mezelf	de
toestemming	om	weer	te	dromen	en	te	geloven	in	een	mooie	wereld.

Eerlijk	gezegd,	loop	ik	liever	in	mijn		eigen	wondere	wolken	wereld	dan	in	de	zwarte,	lege	wereld
waarin	mijn	ouders	nog	altijd	vertoeven.

Het	belangrijkste	dat	ik	tot	nu	toe	leerde	is	acceptatie,	vertrouwen	en	weten	dat	ALLES	zinvol	is
en	dat	we	als	beperkte	mens	niet	alles	kunnen	begrijpen.	Alles	is	juist	en	goed	zoals	het
voorvalt	en	het	leven	is	voor	jou,	nooit	tegen	jou.		Er	is	noch	goed	noch	kwaad	er	is	enkel	de
beleving	waarbij	jij	het	jezelf	gemakkelijk	of	moeilijk	maakt.	Er	is	geen	doel	want	het	leven	is	het
doel	op	zich.	Alles	draait	rond	zelfepressie	en	je	lichaam	toont	je	in	hoeverre	jij	ja	zegt	tegen
jezelf.	Elk	lichamelijk	gebrek	is	gekoppeld	aan	een	vorm	van	zelfafwijzing,	een	vorm	van	jezelf
pijn	doen.	Niks	moet,	alles	mag.	Kort	samengevat:

ZINGEVING

En	nu,	welkom	50

Volgend	jaar	50,	blijkbaar	weer	een	belangrijke	mijlpaal	want	ik	voel	al	2	jaar	dat	het	tijd	is	om
mijn	comfortzone	weer	te	verlaten	en	te	verhuizen.	En	dus	heb	ik	idd	besloten	om	mijn	huis	te
verkopen	en	alleen	naar	het	zonnige	frankrijk	of	italie	te	verhuizen.	
De	keelchakra	heeft	te	met	communicatie,	het	jezelf	een	stem	geven,	geluid,	creativiteit	en
helderhorendheid	(innerlijk	horen).	
Met	het	jezelf	een	stem	geven	wordt	bedoel	je	eigen	waarheid	en	niet	meer	dat	papegaai	gedoe
(oordelen)	van	de	3de	chakra.	Maar	ook	het	kunnen	luisteren,	want	je	hoeft	niet	meer	te
bewijzen	wie	je	bent	want	je	leeft	nu	vanuit	je	eigen	innerlijke	hart	en	centrum.

Ik	ben	zelf	benieuwd	naar	wat	het	kan	brengen.	Echter	op	31	jan,	inderdaad	met	de	volle
blauwe	maan	kwam	een	idee	bij	me	binnen	om	een	tv	ploeg	me	te	laten	volgen	op	mijn
zoektocht	naar	een	nieuwe	woning	in	het	buitenland	terwijl	ik	mijn	ervaringen	en	wijsheid	deel.
Ik	had	zoiets	van	oooh	nee,	laat	me	maar	incognito	mijn	ding	doen,	lekker	safe	van	achter	mijn
computer.	Maar	omdat	ik	al	leerde	dat	acceptatie,	overgave	en	vertrouwen	belangrijk	is	gaf	ik
gehoor	aan	deze	impuls	en	schreef	ik	1	productie	huis	aan	op	1	februari	met	het	idee.	Ik	weet
het	is	een	beetje	laf	om	maar	1	kanaal	aan	te	schrijven		maar	als	de	kosmos	het	echt	meent	dan
is		dat	meer	dan	voldoende	denk	ik.	Mijn	ziel	kan	dus	niet	zeggen	dat	ik	geen	actie	ondernomen
heb.	;-)
Ja	het	is	soms	echt	wel	onderhandelen	hoor	tussen	mijn	ziel	en	lichaamsbewustzijn.	

De	nieuwe	maan	in	waterman,	de
impact	op	het	fysieke	systeem.
Met	de	maan	in	waterman	zullen	je	gevoelens	en	emoties
gekleurd	zijn	door	de	waterman	energie.	Ben	jij	in	conflict	met
deze	energie	dan	zullen	de	fysieke	plekken	in	je	lichaam,	die
corresponderen	met	waterman,	gevoelig	zijn	en	mogelijks	voor
ongemak	zorgen.

Met	deze	nieuwe		maan	in	waterman	kan	je	volgende	fysieke
ongemakken	ervaren	als	jij	je	intuitie	en	daaraan	gekoppelde
rede	blokkeert.	De	kracht	van	de	waterman	is	namelijk	het
koppelen	van	je	intuïtie	en	rede	om	zo	tot	menslievendheid	te

komen.

Zenuwspanningen,	zowel	mentaal	als	fysiek	dus	depressie	en	fobieën	kunnen	extra	benadrukt
worden,	hart	-	en	vaatstelsel,	oogaandoeningen.	Maar	de	klemtoon	bij	waterman	ligt	op	de	zone
vanaf	de	knieën	tot	aan	de	enkels.	Hierdoor	krijgen	we	een	verwijzing	naar	hoe	jij	jezelf
blokkeert	in	het	waterman	thema:		de	enkels	of	de	achillespees	toont	dat	je	zwakke	plekken
zullen	geraakt	worden	en	dat	de	kosmische	energie	je	beschermingspatroon	zal	doorprikken.

Vermijd	nu	-	operaties	en	therapieën	in	de	benen	en	gewrichten,	evenals	operaties	van	de
zintuigen,	in	het	bijzonder	die	van	de	ogen.
	

Cryptocurrency	je	TOEKOMST

											wees	er	op	tijd	bij

De	cryptocurrency	is	de	toekomst
Iemand	vroeg	me	laatst	waarom	ik	over	coins	schrijf?

Wel	om	de	eenvoudige	reden	dat	het	onderdeel	uitmaakt	van	mijn	leven;	daar	ik	als
alleenstaande	ook	met	dat	facet	van	het	leven	dien	te	reilen	en	te	zeilen.	Verder	is	het	een	
facet	van	de	huidige	maatschappij	en	de	coin	is	onderdeel	is	van	een	vernieuwing	binnen	het
oude	financieel	systeem.		En	alles	wat	vernieuwend	is	trekt	me	sowiezo	aan.	Vandaar	dat	ik	in
de	vorige	nieuwsbrieven	ook	dit	thema	aanraakte.	

Daar	verwees	ik	onder	andere	naar		de	ormeus	coin	en	voor	wie	op	vandaag	instapt	zijn	er	heel
interessante	meerwaardes	te	boeken.	

Waarom	een	ormeus	pakket	aankopen?

Als	je	graag	zelf	actief	trade	(aan-en	verkoopt)	ga	je	beter	naar	de	exchange	(coinbeurs),	waar
je	alles	zelf	doet.	Echter	als	je	er	geen	zin	in	hebt,	of	er	je	kat	niet	meer	in	terugvind	of	er	niks
van	snapt	kan	je	toch	mee	profiteren	van	de	coin	vlucht.	

Met	de	ormeus	coin	pakketten	krijg	je	volledige	support	mocht	je	vragen	hebben	maar	wat
belangrijker	is,	is	dat	een	team	specialisten	je	de	trading	stress	uit	de	handen	neemt.	

Waar	is	het	ormeus	bedrijf	speciaist	in?	

–	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/	Directe	opbrengst	vanaf	dag	1!		Naar	gelang	je	inlegsom;	krijg	je	direct	10%	-	30%	van	je
inleg	in
gratis	coins

2/	Na	308	dagen	(10	maanden)	heb	je	je	volledige	inzet	teruggekregen.	DAGELIJKS	krijg
je	1/308ste	terugbetaalt	in	de	dagwaarde	van	de	coin.	HIer	heb	je	het	voordeel	van	gespreidde
aankoop.	De	coins	kan	je	direct	terug	op	de	exchange	verkopen.	Maar	waarom	zou	je	dat
doen?	De	traditionele	valuta	worden	steeds	“onzekerder”	dus	een	spreiding	is	altijd	interessant.
Persoonlijk	hou	ik	een	deel	in	coins	op	lange	termijn.

3	/	Je	krijgt	2	extra	sommen	erbovenop	,	die	specialiseerde	traders	voor	jou	beleggen,	eentje	in
valuta	en	de	andere	in	coins.	

4/	Op	18	april	komt	ormeus	cash	uit	en	krijg	jij	GRATIS	hetzelfde	bedrag	in	ormeus	cash	als	dat
je	al	staan	hebt	aan	ormeus	coin.	

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
+	de	extra	ormeus	cash	coin	die	je	zal	krijgen	op	18	april

																Voor	je	$	4999	krijg	je	minimaal	$	8099
+	extra	ormeus	cash	coin	+	trading

+	meerwaarde	van	de	coin

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

+	gratis	ormeus	cash	coin	

De	mogelijke	investeringspakketten	zijn:
$	999 $	2	999 $	4	999 $	9	999 $	29	999 $	49	999				$	99	999
€	875 €	2	625 €	4	375 €	8400 €	25	200 €	42	000				€	84	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.

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

Morgan	Desschans
Tulpenlaan	70
8540	Deerlijk
Telefonisch	bereikbaar:			0475	/	972	.	027
Contacteer	ons	via	mail:			instituutterrepure@hotmail.com

http://www.instituutterrepure.be

Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwe	maan	15	feb
2018

De	zoektocht	naar	ware	liefde

GROEPSHEALING	OP
AFSTAND	:
Bij	volle	en	nieuwe	maan	komen	krachtige,
BELANGRIJKE	frequenties	vrij.

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.	

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

♥	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

♥		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.

INSCHRIJVEN	kan	tot	15	februari	om	22;00
want	de	nieuwe	maan	is	om	22u06!

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

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

Abonnement:	120€	=	8	+	2	gratis,

WEBSHOP	/
promoties
Transormatie	tekening

Wil	je	zichtbaar	maken	waar	je	ziel	nu
wil	in	groeien	dan	kan	je	via	de
transformatie	tekening	hiervan	letterlijk
een	beeld	krijgen.	Zowel	de	kleuren	als
de	vorm,	communiceren	met	je
energieveld.	Om	bewust	met	de
tekening	aan	de	slag	te	gaan,	neem	je
de	tekening	en	kijk	je	er	op	een	flou
wijze	(dus	losjes	en	ontspannen)
naartoe	en	je	zal	merken	dat	er
beweging	in	zal	komen.	Een	bepaalde
kleur	kan	v	benadrukt	worden,	of	de
tekening	kan	verkleinen	of	groter
worden.	Maar	belangrijk	is	om	je	ogen
ontspannen	op	de	tekening	te	blijven
richt	terwijl	jij	met	je	aandacht	volgt	en
voelt		wat	het	doet	in	je	lichaam.	De
tekening	ontsluit	als	het	ware	nieuwe
informatie	voor	jou	die	in	je	cellen
opgeslagen	lag.		Via	de	tekening
begeleidt	je	jezelf	in	je	eigen
transformatie	in	je	transformatie
proces.

Ook	is	het	mogelijk	om	via	dit	proces
een	logo	te	laten	uitwerken.	Beelden
dragen	altijd	een	energie	in	zich.	Met
een	gepast	logo	benadruk	jij	de
essentie	van	wat	je	wil	schenken	aan
de	maatschappij.	

De	promo	loopt	af	eind	februari.	+
gratis	groepshealing	twv	15€
----------------------------------------------------

als	je	bestelt,	verwijs	dan	duidelijk	naar
de	promo!

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.	

Momenteel	is	er	wel	een	kleine,	broodnodige	correctie	bezig	want	het	ging	eigenlijk	allemaal
veel	te	snel.	Ook	merk	je	dat	in	de	cryptomarkt	het	typisch	is	dat	er	rond	januari	een
neerwaartse	correctie	is.	

Hartegroet

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

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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