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2018,	en	de	invloed	van	het
meestergetal	11
Het	moge	duidelijk	zijn	dat	er	bijzondere	dingen	staan	te
gebeuren	in	2018.

Als	ik	numerologisch	kijk	kom	ik	uit	op	11,	een	meestergetal.	Het	getal	elf,	brengt	me	altijd	in
contact	met	magie,	de	magie	van	mijn	etherische	Z-elf.	Het	staat	voor	mij	in	verband	met
speelsheid	(cfr	tinkelbel),	zachtheid,	lichtvoetigheid,	gemak,	schoonheid,	de	magie	van	het
begin,	het	ongelooflijke	potentieel	van	de	materie	waar	we	als	magiërs	mee	aan	de	slag	mogen
gaan.	De	Z	staat	voor	het	zichtbaar	maken	van	het	zo	boven,	zo	beneden.	En	de	mens/de	elf,	is
het	instrument	of	de	verbinding	tussen	boven	en	beneden,	die	de	Z	of	de	zichtbaarheid	mogelijk
maakt	van	de	kosmische	beweging.

In	de	tarot	staat	de	nr	1	voor	de	magier:de	wil	die	aan	de	basis	van	de	schepping	ligt.	Het	iets
zichtbaar	willen	maken,	er	zijn,	het	instrument	zijn	waarlangs	de	energie	zich	zichtbaar	maakt	of
kanaliseert,	beoefening	en	beheersing	van	de	scheppingskrachten.	11	verwijst	dus	ook	naar	het
steeds	opnieuw	reproduceren	of	herscheppen	van	je	mogelijke	potentieel.

Maar	ook	voor	het	je	willen	verbinden	1	op	1	en	je	gelijke	of	soulmate	aantrekken.

Blauwe	volle	verduisterde
maan,	31	januari
De	vorige	volle	maan	was	een	super	maan,	nu	een
verduisterde	blauwe	maan,	in	februari	nog	een	halve	zonne
eclips,	in	maart	weer	(zeer	uitzonderlijk)	nog	een	blauwe
maan.	2018	zal	heel	wat	losmaken	en	in	beweging	brengen.
	

Zeldzame	kansen

Blauwe	manen	(=	2	volle	manen	in	1	maand)	komen	zelden	voor,	laat	staan	dan	nog	eens
2maal	in	hetzelfde	jaar.	Dit	fenomeen	verwijst	naar	de	zeer	grote	creatiemogelijkheden	die	dit
jaar	voor	ons	als	collectief	mogelijk	zijn.	Maar	er	is	nog	meer	uitzonderlijk	in	het	verhaal	van
2018,	namelijk	het	feit	dat	het	voorvalt	in	het	koninklijke	teken	leeuw.	Leeuw	staat	voor	onze
kernessentie.	Er	zullen	dus	hele	diepgaande	essentiële	stappen	gezet	worden	lieve	mensen
naar	een	meer	authentiek	jezelf	zijn.	Bewustwording	zal	hier	hard	nodig	zijn	om	deze
energetische	piekmomenten	op	te	vangen	en	te	integreren.

De	mens	achter	zijn	ego	masker,	verstikt	zijn	eigen	zonnige	leeuwenkracht	onder
–	gekwetstheid:	een	afwijzing	van	je	eigen	innerlijke	bron	en	zon
–	niet	ingeloste	verwachtingen;	je	zet	jezelf	in	wacht	totdat	je	bevestiging	van	de	ander	krijgt
–	lange	tenen:	controle	willen	houden	en	al	op	voorhand	rekening	houden	met	afwijzing	of
kwetsing

Wordt	jij	je	dit	jaar	bewust	van	één	van	bovenstaande	mechanisme,	heb	jij	een	prachtige
opening	naar	je	eigen	innerlijke	zon.	Kijk	naar	wat	je	kwetst	en	waarom,	kijk	naar	waarom	jij	niet
ten	volle	durft	te	leven,	kijk	naar	waarom	jij	steeds	in	verdediging	leeft.	Pas	wanneer	je	je	eigen
mechanismen	kan	erkennen,	ontstaat	de	opening	om	ze	te	veranderen	en	losl	te	aten.	Onthoud
dat	niemand	in	jouw	hoofd	kan	kijken,	noch	weten	hoe	jij	de	dingen	ervaart.	Communiceer
eerlijk	en	duidelijk,	vertel	de	ander	HOE	jij	iets	ervaart.	Mensen	denken	veel	te	vaak:	“	maar	allé,
ziet	die	ander	dat	nu	niet?	Snapt	die	dat	niet?”	NEE,	NEE	en	nogmaals	NEE.	Elke	mens	is
uniek	en	kan	de	dingen	enkel	vanuit	zijn	eigen	Instrumentum	en	ervaringsbagage	bekijken.	Jij
kan	enkel	jezelf	vatten	en	behelzen.	Laat	los	het	idee	dat	de	ander	je	onuitgesproken	signalen
wel	snapt.	Dat	zal	al	80%	van	de	communicatie	problemen	oplossen.	De	mens	is	hier	om	enkel
zichzelf	,	als	koning	van	zijn	eigen	leven	tot	zelf	expressie	te	brengen.	Een	koning	dient
duidelijke	opdrachten	of	uitleg	te	geven	aan	zijn	entourage;	teneinde	zijn	koninkrijk	op	een	goeie
manier	te	kunnen	runnen.

De	hamvraag	voor	2018	is	dan	ook:	ben	jij	bereid	je	koningschap	(verantwoordelijkheid)	voor	je
eigen	leven	op	te	nemen	en	te	zorgen	dat	je	koninkrijk	(leven)	welvarend	en	gelukkig	is?
	

Blauwe	Manen

De	maansverduistering	in	leeuw	kan	je	een	dubbel	gevoel	geven	en	voor	wat	onrust	zorgen.	Je
kan	je	somber	en	verloren	voelen	maar	als	je	deze	periode	BEWUST	kan/wil	gebruiken	om	te
voelen	wat	je	dwars	zit	en	om	te	kijken	waar	je	niet	meer	loyaal	bent	aan	je	eigen	wensen,	zal	je
merken	dat	deze	verdieping	een	zuiverend	effect	op	je	zal	hebben.	Het	zal	zijn	alsof	je	dof
geworden	goud	aan	het	opblinken	bent.	Hoe	lang	is	het	geleden	dat	je	ogen	nog	straalden	va
leven	en	plezier?	Loyaliteit	een	belangrijk	kernwoord	voor	de	leeuwen	energie.	Loyaal	aan	je
hart	of	loyaal	aan	je	uiterlijke	status.	Verstik	jij	jezelf	uit	loyaliteit	aan	een	partner,	gezin	of	baas,
dan	zullen	deze	contacten	een	verandering	ondergaan	of	tot	een	einde	komen.	Er	wordt	nu	heel
veel	karma,	versneld	uitgewerkt	want	onder	de	11	energie	is	er	grote	behoefte	aan	echt
partnerschap	en	soulmate	schap.

Deze	beweging	die	nu	op	gang	gebracht	wordt	krijgt	op	11	februari	met	de	gedeeltelijke
Maansverduistering	en	op	25	februari	de	gedeeltelijke	zonsverduistering	weer	een	extra	push.
Dit	om	knopen	door	te	hakken	omdat	je	meer	vanuit	je	gevoel	wil	leven	en	meer	vanuit	je	eigen
zonlicht	je	pad	te	laten	verlichten.	Zon	is	leven,	in	2018	krijg	je	pittige	piekmomenten	die	je	tot
leven	willen	brengen.	Lang	leefde	het	collectief	in	het	duister,	maar	wanneer	je	innerlijke	zon
(zelfvertrouwen)	weer	actief	wordt,	zal	deze	lichtbundel	je	pad	verlichten	waardoor	het	leven
weer	spontaan	en	harmonieus	kan	verlopen.
	

Het	waarom	van	de	tweede	blauwe	maan

Deze	verdiept	het	proces	en	legt	de	collectieve	hunkering	naar	een	doorbraak	bloot.	De
hunkering	naar	meer	levensvreugde,	naar	een	leven	vanuit	passie	en	verbondenheid.	Kortom
naar	een	geïnspireerd	leven	(zoveel	klanten	stellen	me	de	vraag:	“	hoe	zij	een	meerwaarde
kunnen	zijn	voor	deze	wereld?”	).	De	mens	wil	geraakt	en	geïnspireerd	worden	dat	maakt	het
leven	boeiend	en	interactief.

Om	dat	te	kunnen	realiseren	is	er	een	mogelijkheid	tot	zelfgenezing	omdat	jupiter	tot	november
in	schorpioen	staat.	Schorpioen	werkt	tot	op	de	diepste,	verborgen	lagen	van	jezelf	en	jupiter
vergroot	die	uit.	Dit	kan	je	zien	als	een	etterbuil	die	zal	uitbarsten	waardoor	de	rotzooi	losgelaten
wordt	en	het	genezingsproces	spontaan	ingezet	wordt.	Diepe,	oude	remmingen	worden
uitvergroot	en	velen	zijn	hier	zeer	bang	voor.	Acceptatie	zal	het	proces	snel	en	“pijnloos”	laten
verlopen.

De	afronding	van	de	energie	uit	2017

Eclipsen	zijn	als	een	soort	aaneen	geschakelde	S,	en	slingeren	zich	zo	door	het	leven.	Deze
blauwe	maan	vind	een	terugkoppeling	naar	de	eclipsen	van	2017	in	februari	en	augustus.	Dus
kan	je	alvast	eens	kijken	waar	jij	rond	die	tijd	mee	bezig	was.	Dan	krijg	je	nu	extra	kans	om	dit
volledig	uit	te	werken	en	af	te	sluiten.	Waar	lag	de	klemtoon	in	augustus	2017	voor	jou?

De	blauw	maan	brengt	ook	een	nieuwe	energie	in;	die	zal	inwerken	op	de	eclipsen	van	feb,	juli
en	aug	in	2018.	Elke	verduistering	is	een	inkeer	moment	die	veel	in	beweging	kan	brengen	bij
jou.	Probeer	op	deze	momenten	tijd	voor	jezelf	en	wat	bezinning	te	maken.

In	de	tekening	hierboven	zie	je	dat	de	maan	als	het	ware	alle	planeten	in	haar	greep	houdt.	De
maan	gebruikt	het	gezag	van	de	leeuw	om	via	ceres	te	laten	voelen,	dat	als	jij	aan	het	hoofd
van	je	leven	plaats	neemt	jij	de	vruchten	kan	plukken	van	je	goddelijke	invloed	en	je	leven
voeden	met	met	geluk	en	rijkdom.	Noch	teveel	mensen	denken	dat	geluk	en	rijkdom	afhangt
van	een	goeie	partner,	goeie	job	of	goeie	investering.	Maar	dat	klopt	niet.	Een	goed	gevoel
hangt	af	van	de	mate	dat	jij	bereid	bent	jezelf	tot	uiting	te	brengen.
Het	feit	dat	de	noordknoop	erbij	staat,	betekend	dat	we	collectief	deze	positie	in	het	leven
proberen	te	bereiken,	nl	het	meer	in	het	leven	staan	vanuit	eerlijkheid	en	authenticiteit.
De	zon	in	waterman	toont	dat	je	licht	zich	vrij	wil	maken	en	dat	elke	mens	over	een	vrije	wil
beschikt	waarmee	ze	de	wateren	van	het	leven	bevaren.
Juno	samen	met	venus	toont	dat	je	verlangt	naar	innerlijke	vrijheid	en	dat	bewustwording	van	je
eigen	gevoelens	en	emoties	de	weg	zijn	naar	die	innerlijke	vrijheid.	Maar	er	zijn	nog	conflicten
met	oude	denkpatronen	en	boven	alles	de	angst	om	de	oude	pijnen	te	(door)voelen.

De	kracht	van	de	materie	en	het	tastbare	ligt	juist	in	het	voelen.	Zolang	je	bang	bent	om	pijn	en
ongemak	te	voelen,	blijf	je	vastlopen.	Genezing	is	enkel	mogelijk	als	je	eerst	wil	voelen	waar	je
vastloopt	en	pijn	hebt.	Pijn	zijn	boodschappers	en	boodschappers	worden	meestal	vergiftigd,
uitgejouwd	of	de	nek	omgedraaid.	Hoe	doe	jij	het?	Pilleke	slikken	(pijnstillers),	onderdrukken
(antidepressiva)	of	gewoon	wegsnijden	(operatie)?	Wat	je	er	ook	mee	doet,	zorg	er	tenminste
voor	dat	je	er	eerst	bewust	contact	mee	maakt	en	je	wil	luisteren	naar	de	onderliggende
boodschap.
	

Hooggespannen	verwachtingen	van	het	collectief

De	vertex	conjunct	met	jupiter	toont	de	hooggespannen	verwachtingen	van	het	collectief	om
een	diepgaande	transformatie	zichtbaar	te	maken.	Het	collectief	is	het	meer	dan	beu	en	hunkert
naar	liefde,	schoonheid	en	zachtheid,	meer	bepaald	het	herstel	van	de	vrouwelijke	energie	op
aarde.

De	diepe	wond	(cheiron)	toont	hier	dat	de	mens	verworden	is	tot	een	mechanisch	ding,	in	plaats
van	tot	een	schepper	dat	zij/haar	gevoel	en	verbinding	gebruikt	zichzelf	steeds	weer	te
verheffen	en	de	schepper	eer	aan	te	doen.

Meer	en	meer	oude	wijsheid	en	inzichten	komen	weer	binnen	het	bereik	van	de	mens.	Doe	de
moeite	om	wat	bewuster	in	het	leven	te	staan.	Nu	leven	de	meeste	mensen	voor	95%	op
onbewuste	piloot.	Mocht	je	al	30%	bewust	leven,	zou	dat	al	een	reuzenstap	zijn.

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,
oude	abonnementen	blijven	aan	dezelfde	prijs.

Depressie	anders	bekeken
	
Depressie,	een	term	die	blijkbaar	op	heel	veel	mensen	van
toepassing	is,	heden	ten	dage.	Antidepressiva,	één	van	de
meest	voorgeschreven	geneesmiddelen	en	gaan	naar	mijn
gevoel	als	snoepjes	over	de	toonbank.

Wat	is	er	aan	de	hand?	Is	het	een	modeverschijnsel,
Welvaarts	ziekte	of	een	belangrijk	signaal?

Er	ligt	inderdaad	iets	diepers	aan	ten	grondslag.	Een
depressie	is	een	letterlijk	weg-	en	onderdrukken	van	zichzelf.	De	aanzet	is	een	emotioneel
conflict	inzake	verlies	van	territorium	vanuit	een	gevoel	van	minderwaardigheid,	waardoor	de
onderdrukking	als	een	sluipende	dief	je	leven	binnenglipt.

Het	beeld	achter	een	depressie
Je	ziel	en	gidsen	communiceren	altijd	via	beelden.	Toen	ik	mijn	gids	inzage	vroeg	in	de
thematiek	van	een	depressie,	kreeg	ik	het	beeld	van	een	totaal	verlaten	asfalt	weg	met	een
diepe	put	in	de	midden,	door	een	volledige	verzakking.

Voor	mij	weer	zeer	welsprekend	in	zijn	diepe	gelaagdheid.	Voor	wie	de	symbolentaal	nog	niet
begrijpt	duid	ik	hier	graag	het	beeld.	Echter	voor	wie	wil	leren	werken	met	beelden	en
symboliek,	kan	ook	zelf	deze	leuke	oefening	doen.	Neem	een	blad	papier	en	noteer	zelf	wat	elk
stukje	van	het	beeld	kan	betekenen.

Wat	voor	mij	opviel	was	dat	gat	in	het	midden	van	de	weg.
Dan	denk	ik	direct	aan	onze	spreektaal.
door	de	grond	zakken	van	schaamte	(het	van	de	aardbol	willen	verdwijnen)
de	grond	onder	je	voelen	wegzinken	(=beschaamd	zijn	,	geen	oplossing	meer	zien,	zonder
houvast	vallen;	je	totaal	verloren	voelen)
iets	of	iemand	de	grond	inboren	(=een	persoon	of	idee	totaal	afwijzen)
Jij	mens,	bent	het	middelpunt	van	je	levensweg.	Als	de	spilfiguur	verdwenen	is	(de	verzakking	in
het	midden	van	de	weg)	is	er	geen	leven,	noch	beweging	meer.	Een,	meer	bepaald	jouw
verhaal	eindigt	hier.	Het	toont	dat	je	je	door	een	bepaald	idee	(weg)	of	oordeel	(asfalt)	onderuit
liet	halen.	Je	wil	er	niet	meer	zijn,	je	verzaakt	letterlijk	aan	je	schepperskracht.	Als	jij	als
schepper,	schipper,	autoriteit,	verdwenen	bent	valt	alles	in	je	leven	stil.
De	weg	ligt	er	verlaten	bij,	verwijst	naar	de	doodsheid	op	je	levenspad	(niks	meer	voelen,
beleven,	ervaren),	uitzichtloosheid.
Het	feit	dat	de	weg	van	asfalt	is,	verwijst	naar	een	starheid,	gebrek	aan	flexibiliteit,	stevig
afsluiten	van	je	wijdsheid,	een	verharding	van	alle	gevoel	en	emoties,	een	sterk	afgebakende
kleine	ik;	oordelen	en	koud	hart.	Afgesneden	van	je	ware	innerlijke	natuur	en	ontkoppelt	van	de
rest	van	de	natuur.	Het	feit	dat	ik	niks	zag	naast	de	weg	toont	ook	de	troostloos-	en
uitzichtloosheid	vanwege	het	gebrek	aan	kleur,	bloemen	en	struiken.	Ook	een	diepe
eenzaamheid	wegens	totaal	gebrek	aan	verbinding	met	het	geheel.
De	kleur	van	de	asfalt,	zwartgrijs,	verwijst	naar	doemdenken,	zwartkijker,	enge	visie,	onmacht,
angst	om	keuzes	en	verantwoordelijkheid	te	nemen,	het	dimmen	van	je	eigen	kracht	en	licht.

Wat	houdt	een	territorium	conflict	in?

Hoe	kan	iemand	nu	zo	die	wegzinken	en	zichzelf	totaal	verliezen?	De	mens	heeft	2	polen	in
zich:	nl	zijn	dierlijke	instincten	en	zijn	ziele	wensen.	Om	op	aarde	te	kunnen	overleven	zijn	je
dierlijke	instincten	brood	noodzakelijk,	omdat	die	ervoor	zorgen	dat	je	fysiek	kan	overleven	en
stevig	op	eigen	benen	staan.	Deze	omvangrijke	wereld	heeft	nogal	wat	facetten	die	je	als	mens
kunnen	overvallen.	Van	leuke	tot	overweldigende	naar	gevaarlijke	situaties.	Wanneer	jij	als
persoonlijkheid	niet	stevig	gegrond	bent,	noch	goed	in	je	vel	zit	kan	je	makkelijk	onderuit	gaan.

De	emotionele	“inslagen	of	shocks”	worden	bepaalt	door	je	kijk	op	een	bepaalde	situatie.	Het	is
dus	je	beleving	,	het	hoe	jij	de	dingen	ervaart,	die	zorgen	voor	de	inkleuring	van	het	gebeuren.
Je	brein	maakt	geen	enkel	visueel	verschil.	Voor	je	brein	is	een	tankwagen	een	tankwagen.
Maar	neem	nu	dat	je	man,	over	je	hoofd	beslist	en	je	voelt	je	als	het	ware	door	hem	overreden
(buitenspel	gezet).	Dan	registreert	je	brein,	via	je	gevoel	“gevaar,	tankwagen	overrijdt	me”.	De
inslag	in	je	hersenen	is	dezelfde	of	jij	je	overreden	voelt	of	echt	overreden	bent.

Territorium	conflicten	draaien	rond	het	idee	dat	er	geen	rekening	gehouden	wordt	met	je,	dat	je
waardeloos	en	onbelangrijk	bent.

Voorbeeld,	een	man	heeft	zin	in	seks	,	vrouw	zegt:”	hmm	nee	schat	nu	niet,	maar	deze	avond
als	je	thuiskomt	dan…..”.	De	man	accepteert	de	belofte,	voelt	zich	de	hele	dag	tintelen	van
verwachting,	kan	bergen	verzetten	door	deze	adrenaline	en	dan	komt	de	koude	douche.	Het	is
avond,	de	man	heeft	ongeduld,	geeft	wat	duidelijke	wenken	en	dan	is	het	eindelijk	tijd	om	te
gaan	slapen.	Hij	schuift	dichter	tegen	haar	aan,	maar	zij	duwt	hem	weg	met	een	korzelig:	“ben
je	daar	weeral	met	je	seks.	T’is	altijd	hetzelfde	met	je”.	Bam,	man	snapt	er	geen	bal	van	en	voelt
zich	letterlijk	ontmand	en	bij	zijn	“pietje	“	gepakt	(zo	zeggen	wij	dat	hier	in	west-vlaanderen).	De
man	kan	nu	denken:”	ben	ik	fout,	ben	ik	een	seksmaniak,	wil/eis	ik	teveel	van	haar,	...	(een
normale	behoefte	wordt	hier	afgewezen).

De	depressie	zal	intreden	als	de	persoon	zich	en	afgewezen	en	minderwaardig	voelt.
–	vb	een	man	vind	zijn	vrouw	in	bed	met	een	andere	man	(zijn	vrouw	is	zijn	‘territorium)	Hier
ervaart	hij	een	verlies	van	territorium	(slaat	letterlijk	aan	zijn	hart),	het	eerste	zaadje	voor	een
hartinfarct	wordt	hier	gepland	en	er	komt	al	grote	druk	op	zijn	levensvreugde.
--	de	minnaar	van	zijn	vrouw	blijkt	bovendien	een	bekende,	VIP	man	te	zijn.	Dat	is	een	dubbele
klap	(verlies	van	territorium	en	verlies	van	eigenwaarde)	de	depressie	(	het	zichzelf	onzichtbaar
maken)	zal	zich	inzetten.	Vrouwen	ervaren	datzelfde	als	hun	man	wegloopt	met	een	jongere,
mooiere	vrouw.

Het	gif	binnen	dit	conflict

Dankzij	dit	territorium	verlies,	ga	je	je	sterk	minderwaardig	gaan	voelen	en	erger	nog,	je	voelt	je
schuldig	aan	het	resultaat.	Hierdoor	kom	je	snel	in	een	neerwaartse	spiraal	van	"had	ik	maar
.....".	Je	blijft	jezelf	maar	straffen	met	de	retorische	vraag	waarin	jij	tekort	schoot.	Omdat	je
steeds	in	dat	kringetje	blijft	hangen	van:	'ik	ben	uit	de	boot	gevallen"	zak	je	steeds	dieper	en
dieper,	totdat	er	een	lethargische	houding	komt.	Je	bent	murw	en	je	enige	oplossing	om	uit	dat
drijfzand	te	geraken,	is	door	jezelf	op	te	geven	en	te	veroordelen	tot	overduidelijke	verliezer
vanuit	de	gedachte	of	ik	nu	vecht	of	niet,	ik	ben	al	op	voorhand	de	verliezer".	Met	andere
woorden	je	berust	in	je	onmacht.	In	plaats	van	dit	concept	los	te	laten	en	voor	jezelf	en	een
ander	concept	te	kiezen,	blijf	je	hangen	in	het	oude	vertrouwde.	Het	inzicht	dat	jij	het	middelpunt
van	jouw	leven	bent	heb	jij	nog	niet	begrepen.

Het	leven	voelt	zwaar	en	drukkend

Voor	de	depressieve	mens,	voelt	het	leven	zwaar,	verstikkend	en	overweldigend	aan.	Je	loopt
dan	gedrukt	onder	een	gewicht/schuldgevoel/eenzaamheid.	Ook	heb	je	dan	het	idee	dat
niemand	belang	in	je	stelt	en	voel	je	je	snel	overbluft	door	anderen.	Omdat	je	het	gevoel	van
verbinding	kwijt	bent	met	jezelf	en	je	omgeving,	ben	je	niet	meer	gegrond	en	volledig
gedesoriënteerd	en	leeggelopen.	Je	functioneert	nog	op	automatische	piloot	maar	eigenlijk	is
alles	je	teveel	en	heb	je	nergens	nog	interesse	in	omdat	je	volledig	losgekoppeld	bent.	Je
koppelt	je	letterlijk	energetisch	los	van	jezelf.

De	stap	in	de	leegte,	het	grensloze

Als	je	depressief	bent,	stap	je	letterlijk	uit	je	eigen	spoor	en	wordt	je	een	wandelend	spook,	dat
naast	je	pad	loopt.	Er	is	geen	ruimte	meer	voor	beleving	en	ervaringen.	Je	zet	je	knop	op	OFF.

Dit	zorgt	ook	voor	hormonale	disbalans,	mannen	worden	minder	man	en	vrouwen	minder	vrouw
een	soort	van	neutralisatie.	Met	onderdanigheid	en	soort	van	gebrek	aan	competitie/daadkracht
als	gevolg.

De	bio-logische	reactie	van	je	fysieke	lichaam

In	de	germaanse	geneeskunde	heeft	men	de	logicia	van	de	biologie	heel	goed	begrepen.	Je
lichaam	zal	je	helpen	om	deze	shock	te	ontladen.	Ervaar	je	iets	als	een	“klein”	conflict,	zal	de
reactie	een	bronchitis	of	griep	zijn.	Ervaar	je	iets	als	een	behoorlijk	conflict	krijgt	hij	zware
longontsteking.	Treft	het	je	bijzonder	zwaar,	dan	volgt	longkanker.

Er	zijn	3	soorten	van	emotioneel/fysieke	inslagen
–	verlies	van	territorium,	in	het	hart	(hartinfarct)
–	bedreiging	van	territorium,	bronchiën	en	longen	(longkanker)
–	afbakenen	en	begrenzen	van	territorium,	blaas	(blaaskanker)

In	de	genezingsfase	van	een	depressie	is	er	altijd	sprake	van	een	ontsteking	in	de
onderliggende	organen

Bij	het	zich	bedreigt	voelen	in	je	territorium	ontstaan	longconflicten	(jezelf	geen	zuurstof/ruimte
gegund)	en	ontstaan	meestal	vanuit:
–	ruzies	op	het	werk	of	met	vrienden	of	binnen	het	gezinsleven
–	angst	voor	wat	de	anderen	zullen	zeggen	of	denken	van	me

Wanneer	anderen	over	je	grenzen	gaan	(afbakening	territorium)	ontstaan	blaas	problemen.	Je
bent	dan	goed	pisnijdig	maar	je	zwijgt	voor	de	"lieve"	vrede.

Onze	natuurlijke	drang	om	het	eigen	territorium	af	te	bakenen

Bij	de	dieren	is	dat	nog	heel	goed	merkbaar,	dit	afbakenen	van	het	territorium	met	een	beetje
urine.	Dat	biologisch	programma	loopt	ook	bij	de	mens.	Dus	als	je	het	gevoel	hebt	dat	je	je
grenzen	niet	goed	kan	bewaken	reageert	je	lichaamsbewustzijn	heel	slim	en	logisch:	“	het	denkt
ik	heb	meer	urine	nodig’.	De	slijmvliezen	in	je	blaas	verzweren	of	ontsteken	waardoor	je	blaas
een	grotere	hoeveelheid	urine	kan	bevatten.	Voel	je	je	als	man	of	vrouw	ontkracht	komt	er	nog
een	depressie	bovenop	met	als	grondthema	:	afbakening	territorium
–	Bij	een	klein	grensconflict	heb	je	een	gewone	blaasontsteking
–	voel	je	dat	er	teveel	over	je	grenzen	gelopen	wordt,	ontstaan	er	blaas	poliepen
–	heb	je	het	gevoel	dat	er	totaal	een	rekening	gehouden	wordt	met	je	zal	blaaskanker
ontwikkelen

De	juiste	vraag	stellen	in	zulke	situaties

Voor	je	brein	is	het	onmogelijk	om	het	onderscheid	te	maken	tussen	dat	wat	je	emotioneel
overweldigd	en	dat	wat	je	fysiek	overweldigd	en	in	gevaar	brengt.	Van	zodra	je	stress	krijgt	van
iets,	registreert	je	brein	dit	als	gevaar.

Op	dat	moment	is	het	zinloos	om	jezelf	in	vraag	te	stellen,	beter	is	om	het	concept	in	vraag	te
stellen.	De	juiste	vraag	is:	‘zitten	we	op	dezelfde	golflengte?’.
Zoek	jij	als	vrouw	enkel	bescherming	bij	een	man,	dan	kan	je	man	over	je	hoofd	handelen.	Ben
je	uit	liefde	bij	hem,	zal	jij	je	met	respect	behandelt	voelen.
Zoek	jij	als	man	enkel	een	mooie	vrouw,	dan	kan	zijn	van	binnen	frigide	en	ijskoud	zijn.	Volgde
jij	je	hart	dan	zal	jij	je	warm	en	gekoesterd	opgevangen	voelen.
Territorium	conflicten	ontstaan	bv	als	een	ander	zich	bemoeit	met	jou	zaken,	beslist	over	je
hoofd,	kiest	voor	een	ander,	je	onthoud	dat	waar	je	recht	op	hebt,	over	je	grenzen	gaan,	dingen
van	je	eisen.

Een	territorium	conflict	is	altijd	een	GOUDEN	moment.	Het	toont	je	dat	je	op	je	huidige	pad
enkel	overleeft	omdat	je	keuzes	gemaakt	hebt	vanuit	je	hoofd	ipv	uit	je	hart.	Het	enige	probleem
hier	is	dat	jij	niet	durft	voor	jezelf	te	kiezen	en	op	te	komen.	Je	zet	die	ander	of	een	idee	op	de
eerste	plaats.	Je	zegt	ja	tegen	die	ander	of	dat	idee	in	plaats	van	tegen	jezelf!

In	2009	heb	ik	een	zware	depressie	doorgemaakt,	waarik	nu	op	terugkijk	als	een	gouden
moment.	Ik	heb	er	mezelf	ontdekt	zonder	enige	vorm	van	medicatie.	Het	leven	draait	om
groeien,	jezelf	een	stem	geven,	antidpressiva	legt	jezelf	enkel	het	zwijgen	op.

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/

De	volle	maan	in	leeuw,	de	impact
op	het	fysieke	systeem.
Met	deze	volle	maan	in	leeuw	zal	je	fysieke	ongemakken
kunnen	ervaren	op	volgende	plaatsen	als	je	bang	bent	om	te
stralen.

Verhoogde	hartkloppingen,	je	hart	dat	een	slag	overslaat,
pijnen	in	je	draagstructuur	zijnde	je		ruggegraat	en	ruggemerg
;	middenrif	en	problemen	met	de	aorta.

Dat	kan	resulteren	in	oprispingen,	appelflauwte	en	
flauwvallen,	een	plaatselijke	verwijding	of	uitstulping	van	de

slagader;	gemakkelijk	blauwe	plekken;	je	bloed	kan	wat	dunner	zijn	nu.		Vermijd	spanning	en
stress.	Behandelingen	voor	de	ogen	en	benen	zijn	effectief.

Kijken	hoe	je	je	levenslust	kan	vrijmaken.	Vreugde	en	creativiteit	zijn	rond	die	periode	heel
belangrijk.	Doe	iets	wat	je	graag	doet	maar	dat	je	jezelf	anders	onthoud.			Levenslust	activeren
door	te	leven	vanuit	je	hart.

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
€	950 €	2	750 €	4	550 €	9	100 €	27	300 €	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.

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

Volle	maan	31/01/18
Een	jaar	om	te	stralen

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	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,
oude	abonnementen	blijven	aan	dezelfde	prijs.

WEBSHOP	/
promoties
Transormatie	tekening

Wil	je	weten	wat	2018	voor	jou	in	petto
heeft?	Laat	je	ziel	je	dit	dan	tonen.	In
beeld	en	woord	maakt	ze	je	duidelijk
wat	voor	jou	in	2018	de	rode	draad
is.		Deze	tekening	begeleidt	je	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.	

Nu.	+	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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