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Ik	moet	hard	aan	mezelf	werken

Tijdens	een	coaching	kan	ik	de	mensen	heel	wat	tools	en
inzichten	aanreiken.	En	elke	keer	weer	opnieuw,	is	het	een
super	fijn	moment	om	de	aha-zo-zit-het-in-	elkaar-blik	te	zien
verschijnen.
In	hun	opluchting	en	enthousiasme	komt	dan	heel	vaak

spontaan	één	van	de	volgende	uitspraken	eraan:	het	“	ik	heb	nog	veel	werk	of	nu	weet	ik	wat	ik
moet	doen	of	hier	ga	ik	nog	hard	moeten	aan	werken	of	ik	heb	nog	veel	werk	aan	mezelf.

Controle	loslaten

Eén	van	de	moeilijkste	dingen	voor	jou	als	mens,	is	om	de	controle	los	te	laten.	Wanneer	ik
inzichten	mag	aanreiken	inzake	het	reilen	en	het	zeilen,	is	de	kers	op	de	taart	het	hoe	je	het	kan
omzetten	of	tot	realiteit	maken	in	je	eigen	leven.

Je	unieke	invulling	tot	vervulling	brengen

Belangrijk	om	te	onthouden	is	altijd	,dat	jij	al	van	bij	je	geboorte	“iets”	bent.	Met	andere	woorden
je	bent	al	ingevuld	met	een	uniek	potentieel.	Technisch	gezien	leer	je	niks	nieuws,	je	leert	enkel
om	dat	wat	in	jou	aanwezig	is;	manifest	te	maken.	Met	anderen	woorden;	je	leert	te
manifesteren	of	naar	buiten	te	brengen	en	in	de	materie	zichtbaar	te	maken	wat	al	in	jou
slapend	aanwezig	is.

Zolang	jij	denkt	aan	jezelf	te	moeten	werken,	ben	jij	als	het	ware	jezelf	aan	het	verbouwen.	Je
maakt	het	eerst	een	heel	pak	kleiner,	zet	dan	daar	een	stukje	aan,	verandert	daar	iets,	sluit	daar
iets,	neemt	daar	iets	weg.	Zo	zijn	de	meeste	mensen	hun	hele	leven	bezig,	met	het	hard	aan
zichzelf	te	werken	of	te	timmeren.	Pogend	zich	om	te	vormen	tot	een	voor	hun	ouders	en
maatschappelijk	aanvaardbaar	beeld.	Op	die	manier	verziek	je	enkel	je	leven	en	je	lichaam.

Hard	werken	of	vanuit	je	hart	leven

Ik	zou	je	graag	willen	uitnodigen	om	vanaf	nu	meer	vanuit	je	hart	te	leven	in	plaats	van	hard	aan
jezelf	te	werken.	Als	iemand	zegt:	“ik	moet	nog	hard	aan	mezelf	werken”	dan	weet	ik	dat	die
persoon	nog	vastloopt	in	een	beeld	van	zichzelf	en	nog	geen	contact	heeft	de	authentieke	zelf
essentie.	Jezelf	kan	je	enkel	ontmoeten	in	je	hart	via	je	voelen,	nooit	in	je	hoofd.	In	je	hoofd	leeft
enkel	een	bedenksel,	de	realiteit	is	dat	wat	je	voelt	via	je	lichaam.	Op	bepaalde	momenten
tijdens	de	sessies	vraag	ik	dan:	“	wat	voel	je	nu?”	en	in	75%	van	de	gevallen	wordt	er	eerst	wat
ongemakkelijk	op	de	stoel	gewiebeld	voordat	het	schuchtere	“ik	denk	dat	ik	….	voel”	eruit	komt.

Denken	en	voelen,	2	tegenpolen.	Wie	voelt	die	weet.

Als	ik	je	een	klap	verkoop	dat	zal	je	toch	ook	niet	zeggen:	“ik	denk	dat	ik	pijn	hebt”.	Nee,	dan
weet	je	het	want	je	voelt	het	effectief.	Teveel	mensen	leven	vanuit	een	afgesloten	zijn	van	hun
gevoel	en	dan	is	je	leven	als	een	stuurloos	schip,	speelbal	van	de	golven	des	levens.

Wanneer	jij	leeft	vanuit	je	hart,	leef	jij	spontaan	en	vanuit	je	essentie,	dat	wat	al	in	jou	aanwezig
is.	Op	die	manier	leven,	is	het	jezelf	gemakkelijk	maken	en	spontaan	handelen	van	uit	je	gevoel.
Je	handelt	vanuit	een	innerlijk	weten,	wars	van	elke	mogelijk	twijfel.	Hier	komt	nooit	hard	werken
aan	te	pas	maar	enkel	een	aansluiten	op	en	creatief	zijn	met	wat	reeds	aanwezig	is.

Als	jij	hard	aan	jezelf	werkt,	wil	dat	zeggen	dat	jij	je	gevoel	wegdrukt	en	toon	jij	een	groot	gebrek
aan	hart	hebben	voor	jezelf.	De	oude	wijsheid	overgedragen	via	onze	spreektaal	spreekt
duidelijk	van	een	hart	hebben	voor	iets	of	iemand	=	openstaan	voor	iets,	houden	van,	liefde
hebben	voor.

Mocht	jij	een	hart	hebben	voor	jezelf	zou	jij	jezelf	accepteren,	genieten	van	je	gaven	en	talenten,
zou	jij	ruimte	maken	voor	jezelf,	zou	jij	zowel	kunnen	geven	als	ontvangen,	zou	er	enkel
acceptatie	zijn	en	geen	oordeel	noch	verwachtingen.

Neem	eventjes	de	tijd	om	stil	te	staan	bij	je	eigen	leven	en	stel	jezelf	de	vraag:	“heb	ik	een	hart
voor	mezelf?

Bestaat	je	leven	hoofdzakelijk	uit	moeten,	plicht,	deadlines,	ongemak,	ongenoegen,	irritaties,
woede,	onmacht,	afhankelijkheid,	beklemming,	afwijzing,	gevecht,	………..dan	heb	jij	weinig
hart	voor	jezelf.

Hard	werken	aan	jezelf	of	een	hart	hebben	voor	jezelf,	aan	jou	de	keus.

	Volle	maan	30	april	in
schorpioen,	intens	ontmoeten.

3	zwaargewichten	in	het	12de	huis
Wat	me	in	deze	horoscoop	direct	opviel	was	de	intense
bezetting	in	het	12de	huis	in	steenbok.	Mars	(daadkracht,
actie,	assertiviteit)	+	pluto	(transformatie,	macht,	obessie)	+
saturnus	(	structuur,	ambitie	belemmering,	uitdaging).	De
laatste	10	dagen	merk	ik	zowel	in	mijn	eigen	leven	als	in	de
reacties	van	mijn	klanten	een	soort	van	loodzware
aantrekkingskracht	naar	binnen.	De	moetjes	verliezen	hun
impact.	Er	was	meer	behoefte	aan	zijn	ipv	moeten.

Ik	vernam	ook	dat	heel	wat	mensen	heel	moe	waren	en	vroeg
gingen	slapen.	En	ze	hadden	ergens	het	gevoel	alsof	de

dingen	zich	in	een	vertraagde	film	afspeelden.	Maar	in	die	vertraging	opende	zich	een	ruimte
om	meer	aan	jezelf	te	denken.	De	aantrekkingskracht	van	de	buitenwereld	verloor	een	stukje
zijn	“obsessieve	macht”.
Om	maar	een	simpel	voorbeeld	te	geven	uit	mijn	leven.	Als	ik	boeken	lees	gaan	die	al	20	j	enkel
over	hersenen,	lichaam,	energie,	financiën,	marketing,…..	studeren	dus.	Echter	als	tiener	zat	ik
hoofdzakelijk	in	die	lekkere	stationsromannetjes	verdoken,	zaaaaaalig	was	dat.	Krijg	ik	vorige
week	wel	plots	een	“obsessieve”	scheut	naar	een	stationsromannetje?	Ik	heb	mijn	hele	huis
onderste	boven	gedraaid	want	ik	moest	er	eentje	hebben,	helaas	maar	ik	vond	een	slap
alternatief.	Het	genot	van	een	romantische	film	ben	ik	altijd	blijven	genieten	maar	een	boek,	ho,
daar	komt	veel	meer	eigen	fantasie	aan	te	pas.	Een	boek	neemt	je	veel	dieper	mee	in	het
verhaal,	want	je	kleurt	het	zelf	in.	Met	andere	woorden,	een	boek	heb	ik	altijd	als
(gepassioneerd	lezer)	veel	intenser	ervaren.	Ik	ontmoette	weer	een	stukje	van	mijn	tiener
energie.

Intens	ontmoeten
Ontmoeten,	een	schitterend	woord.	Ont-moeten,	door	jezelf	te	ontdoen	van	elke
dwang/moeten/plicht	kan	jij	contact	maken	met	de	essentie	van	iemand/verhaal/situatie.	Een
echte	ontmoeting	is	van	hart	tot	hart,	van	ziel	tot	ziel.

De	huidige	energie	brengt	je	terug	in	contact	met	die	dingen	die	jij	als	intenser	ervaart.	Ze
brengt	je	buiten	je	boxdenken,	alle	zo-hoort-het	of	alle-zo-moet-het.

Oude	intense	stukken	van	jezelf	terug	integreren
Oude	stukken	van	jezelf	die	je	afgesloten	hebt	om	te	kunnen	overleven,	kwamen	en	komen	nu
in	verhevigde	kracht	(pluto)	terug	binnen	in	je	belevingssfeer	(	saturnus)	op	een	soort	van
hongerige	wijze	(	mars).	Omdat	dit	in	het	12de	huis	gebeurt	verwijst	het	naar	diep	wegstoken
stukken	van	jezelf.	Ja	ik	heb	al	vele	jaren	terug	romantiek,	het	me	diep	laten	raken	“netjes”
opgeborgen,	iets	dat	thuishoorde	in	de	stationsromannetjes.	Want	mij	vader	gooide	me	steevast
naar	het	hoofd	dat	ik	met	mijn	hoofd	in	de	wolken	zat.	Ik	heb	mezelf	nu	echter	wel	de
toestemming	geven	om	alles	wat	me	intense	vreugde	bezorgt	weer	onderdeel	te	laten	zijn	van
mijn	leven.	Liever	met	het	hoofd	in	de	wolken	dan	het	hart	onder	de	arm	;-).

Kijk	ook	eens	in	jouw	leven	naar	iets	wat	je	diepe	vreugde	of	ontspanning	geeft,	iets	dat	je
intens	raakt	maar	dat	je	lang	geleden	afgezworen	hebt.	Geef	het	de	ruimte	om	je	weer	intens	op
te	laden	en	te	versterken,	wat	de	anderen	er	ook	over	vinden.	Verwelkom	het	terug.	Elk	heeft	op
zijn	eigen	unieke	wijze	een	tegenwicht	nodig	om	het	innerlijke	hart	te	kunnen	voeden,	licht	en
open	te	houden.	Als	je	dit	hebt	dan	kan	je	sterk	en	stevig	op	je	2	voeten	staan.

Maan	in	scorpioen	9	de	huis
Intens	‘ontmoeten”,	dit	dekt	de	volledige	lading	in	al	zijn	dimensies.	Met	een	maan	in	schorpioen
voel	je	tot	in	je	tenen,	omdat	de	verschillende	maskers	die	je	opgebouwd	hebt;	doorprikt
woorden	met	de	schorpioen	zijn	staart.	Tsjak	alle	illussies	weg,	bam	...diep	en	intens	voelen.
Wie	ben	ik	geworden?	Ben	ik	mijn	essentie	en	zelf	of	probeerde	ik	iets	te	worden?

Maan	maakt	een	sterk	aspect	met	pluto	wat	een	soort	van	spontane	intense	drang	en	passie	zal
generen	naar	een	intens	diep	contact	met	jezelf.	Echt	je	eigen	waarheid	aanraken	en	voelen.
Misschien	zal	je	niet	direct	je	gevoel	begrijpen	maar	je	zal	erdoor	in	beweging	komen	en	dat	is
ok.	Het	inzicht	zal	zeker	volgen	want	het	zal	veel	dingen	voor	je	in	beweging	brengen.	Probeer
je	logische	verstand	bij	te	hand	te	nemen	door	je	logische	ik	te	vertellen	dat	het	nu	mag	plaats
maken	voor	je	andere	ik,	je	voelende	ik.	Straks	mag	je	denkende	ik	dan	weer	dingen	uitvoeren.
Maan	maakt	een	sterk	aspect	met	saturnus	dus	de	ambitie	hebben	om	je	gevoel	naar	buiten	te
brengen.

Jupiter	en	mars	versterken	elkaar	vanuit	schorpioen/steenbok	dus	passie	en	ambitie	om	vanuit
je	eigen	waarheid	en	visie	jouw	eigen	structuur	neer	te	zetten.	Laat	maar	stromen	al	je	passies
en	ambities,	benoem	ze,	speel	ermee	in	je	gedachten,	voedt	ze.

Jupiter	retrograde
Al	sedert	9	maart	loopt	jupiter	retrograde,	tot	10	juli.	De	groei	of	focus	waar	alle	energie	zal
naartoe	stromen	is	innerlijk	groei.	Vandaar	ook	dat	het	kan	aanvoelen	alsof	alles	in	de
buitenwereld	trager	van	de	grond	komt	en	alsof	het	je	allemaal	minder	interesseert.	Een
deadline,	zal	zijn	wat	het	is	:	een	dode	lijn,	een	eindigend	verhaal.	Maar	jij	bent	een	levend
gegeven	en	als	je	deadline	voorbij	is	merk	je	dat	het	leven	desondanks	verder	blijft	draaien.	Een
eureka	moment	als	je	jezelf	ont-moet.	De	ratrace	kan	je	meer	en	meer	gestolen	worden.	Wie	nu
plannen	in	de	buitenwereld	wil	realiseren	zal	het	zichzelf	bijzonder	moeilijk	maken.

Stroom	mee	op	deze	flow	en	gun	jezelf	deze	innerlijke	groei.	Gebruik	de	kracht	van	deze	lente
om	innerlijk	te	bloeien,	om	weer	vergeten	en	verborgen	stukken	van	jezelf	te	herontdekken.
Toen	mijn	dochter	klein	was,	nam	ik	speelgoed	dat	ze	links	liet	liggen	weg	en	legde	het
maanden	later	terug.	Het	herontdekken	van	dat	speelgoed	was	telkens	een	plezier,	het	was
even	waardevol	als	nieuw	speelgoed.

Welke	stukken	van	jezelf	heb	jij	al	lang	niet	meer	uit	de	kast	gehaald?	Showtime?	Nee,	wel
ontdekkingstijd.	Wat	voorbeeld	wel	aansluit	op	deze	stroom	is	renovatie	werken	aan	je	huis,
huis	herinrichten	–	schilderen,	omdat	je	uiterlijke	huis	en	verlengde	is	van	je	innerlijke	huis.	De
mensen	die	Feng-shui	kennen	weten	dat	een	warhoofd	meestal	een	slordig	huis	bewoond	of	dat
iemand	die	zichzelf	steeds	in	de	weg	zit,	graag	zetels	of	meubelstukken	in	doorgangen	plaatst
of	voor	ramen.	Alles	in	je	leven	is	een	reflectie	of	vertelt	iets	over	je	innerlijke	leven.	Ik	heb
voorbeeld	vorige	week	een	gekregen	kast	verwijderd	uit	mijn	huis	die	ik	vond	vloeken	met	mijn
stijl.	De	energie	in	mijn	huis	is	daardoor	totaal	veranderd.	Het	is	letterlijk	een	ander	huis
geworden,	meer	mijn	ding.

Binnen	deze	retrograde	periode	tem	10	juli	zijn	volgende	dingen	zeer	belangrijk:
–	wees	je	bewust	van	jezelf,	dat	doe	je	door	echt	te	voelen	(maw	uit	je	emoties	gaan	en	gewoon
voelen	of	iets	ok	is	voor	jou	of	niet).	Bij	een	ok	houden,	bij	een	niet	ok	dan	loslaten.
–	heb	je	het	idee	dat	je	vastloopt	kijk	dat	welke	emoties	je	remt	om	je	ware	gevoel	te	volgen	(ps
wees	heel	eerlijk	met	jezelf)
–	zijn	er	taboe”s	in	je	leven,	kijk	er	dan	eens	naar	en	verzeker	je	ervan	of	dit	echt	voor	je	klopt
–	jupiter	is	vuur	en	passie,	schorpioen	is	seksualiteit	en	levenslust,	maak	ruimte	voor	deze
energie;	Het	is	scheppingsdrang	en	energie	in	zijn	meest	intense	vorm

De	maan	van	het	ontwaken
Volgens	de	wicca	is	dit	de	maan	van	het	ontwaken.	De	bomen	en	struiken	staan	al	in	volle	bloei,
de	sappen	stromen	en	met	de	kracht	van	de	schorpioen	zal	je	je	seksuele	sappen	ook	wel
voelen	stromen.	Je	kan	dit	stromen	fysiek	of	etherisch	uitwerken.	Passie	kan	seks	zijn	of
levenslust.	Je	kan	dat	niet	altijd	onder	woorden	brengen	maar	het	zal	voelen	als	een	motor	op
volle	kracht.
Gebruik	de	kracht	van	de	retrograde	jupiter	en	de	schorpioen	om	alles	wat	je	levenslust
belemmert	los	te	laten	of	te	transformeren.	Met	de	zon	in	stier	weet	je	dat	het	leven	rond	de	reis
draait	dus	genieten	van	elke	ontdekking	en	elke	stap	die	je	zet.	Met	het	spanningsveld
maan/zon/	ceres	jij	leer	jij	handelen	vanuit	en	voldaan	en	spontaan	jezelf	zijn	ipv	je
persoonlijkheid	of	anderen	te	willen	voeden.

Ja	dames	en	heren,	een	zeer	verrijkende	periode	voor	wie	aansluit	en	de	energie	toepast.

Veel	plezier	weer	tijdens	deze	verrijkende,	intense	fase	van	je	leven.
Tot	binnen	14d	dagen.

Inschrijven	voor	de	groepshealing	tot	30	april	om	23.30u	die	doorgaat	vanop	afstand,	na
23.30u

Je	groei	versnellen	kan	je	door	je	in	te	schrijven	in	de	groepshealing	die	doorgaat	vanop
afstand.	Zo	kan	je	maximaal	profiteren	van	de	huidige	frequenties	en	energie	portalen.		15€
losse	sessie	of	120€	voor	8+2	gratis
https://www.zichtbaar.be/klantervaringen-groepshealing-op-afstand/

De	emotionele	oorzaak	van	hoge
bloeddruk
Eerst	en	voorals	als	je	lichaam	fysiek	wil	ondersteunen
gebruik	dan	het	antuurlijke	middel	rode	rijst.		KLeine	2	jaar
geleden	adviseerde	ik	dat	mijn	ouders	en	ze	gebruiken	het	tot
grote	tevredenheid.	Hier	kan	je	het	bestellen	en	als	je	bij
bestelling	de	code	ISAH334		invult	krijg	je	op	je	gehele

bestelling	10%	korting.		Je	kan	het	ook	via	mij	bestellen	als	je	dat	wil.

Het	thema	van	nieren	en	bijnieren

Heeft	te	maken	met	vinden	van	je	eigen	unieke	weg	in		het	leven.

De	symboliek	en	boodschap	achter	hoge	bloeddruk

Het	bijniermerg	produceert	de	hormonen	adrenaline	en	noradrenaline.	Samen	zijn	ze	bekend
als	de	'vecht-	of	vlucht'	hormonen,	omdat	ze	het	lichaam	in	staat	stellen	extra	inspanning	te
verrichten	om	met	gevaar	of	stress	om	te	gaan.	

Tegenwoordig	zijn	de	gevaren	eerder	van	psychologische	aard,	maar	het	lichaam	reageert	er	op
dezelfde	manier	op.	Adrenaline	zet	het	hart	aan	om	sterker	en	sneller	te	kloppen.	Dit	verhoogt
de	bloeddruk,	terwijl	de	bloedvaten	aan	de	oppervlakte	van	het	lichaam	zich	samentrekken	om
het	bloed	naar	het	hart	te	stuwen.	Zolang	jij	echter	emotioneel	blijft	hangen	blijft	je	lichaam
onder	constante	stress	en	druk	dus	krijg	je	hoge	bloeddruk.

Nieren	en	bijnieren	hebben	met	water	te	maken	en	met	relaties.
	-	Verdrinkingsgevaar,	overstroming	in	huis	door	een	lek,	betrokken	in	een	sterftegeval	door
verdrinking,	dus	alles	wat	je	angst	aanjaagt	ivm	met	water	slaat	in	op	je	nieren	en	bijnieren.
-	symbolisch	het	water	tot	aan	de	lippen	staan	hebben	,	je	op	glas	ijs	begeven,	verzuipen	in	je
werk	.......	

-	ook	alle	strubbelingen	in	relaties	zakelijk	als	liefdes	relaties,	waarbij	jij	de	ander	wil	bijsturen
(redden)

Gedachten	en	thema's	die	een	snelweg	zijn	naar	hoge	druk
-	ik	heb	de	verkeerde	weg,	beslissing	genomen
-	ik	heb	op	het	verkeerde	paard	gewed	(verkeerde	partner	genomen)
-	ik	ben	in	verkeerde	handen	gevallen
-	het	wordt	me	allemaal	teveel
-	ik	ben	opgebrand
-	je	teveel	opwinden	over	iets
-	een	gevoel	van	ontwaarding	(niet	krijgen	waar	je	dacht	recht	op	te	hebben)
-	verlies	van	territorium	omdat	je	moest	gehoorzamen	aan	een	hogere	wet/macht
-	onderwerping,	
-	ongeuite	woede
-	iets	willen	bezitten	maar	niet	kunnen	krijgen

Hoge	bloeddruk	is	typisch	als	jij	jezelf	teveel	onder	druk	zet,	kijk	waar	je	"verzuipt"	en	doe	een
stapje	terug

Cryptocurrency	je	TOEKOMST

											wees	er	op	tijd	bij

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	30	april
Intens,	ontmoeten

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	16	april	om	23,30u	

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.	

http://www.transformation-
cards.com/
	

workshops	maand	mei
-		zondag	6	mei	:	perfectionisme	loslaten	en	assertief	in	het	leven	staan.		185€,	gaat	door	vanaf
4	mensen	van	10.30u	tot	17u.	

-	zondag	13	mei:	overvloed	aantrekken	en	je	potentieel	in	de	kijker	durven	zetten.	185€,	gaat
door	vanaf	4	mensen	van	10.30u	tot	17u.	

Gaat	door	in	Kortrijk	(belgië)

Jouw	bedrijf	via	deze	nieuwsbrief	in	de	kijker
Deze	nieuwsbrief	wordt	naar	een	iets	meer	dan	5000	mensen	verstuurd.	Wens	je	hier	te
adverteren	of	je	worshop	te	plaatsen	kost	het	85€	excl	btw.

AL	doende	leert	men
	De	wereld	van	de	cryptocurrency	vind	ik	zo	mooi	aansluiten	op	de	enegetische	beweging.	Het
biedt	grote	winsten	maar	je	dient	er	je	verantwoordelijkheid	zelf	voor	te	nemen.	Geen	bank	die
alles	voor	je	doet,	nee,	jij	hebt	alles	zelf	in	eigen	handen.	

Voor	velen	toch	nog	een	stap	te	ver	en	ze	blijven	liever	met	1%	intrest	bij	de	bank	dan	te	kiezen
voor	de	67%	directe	winst	en	het	koerspotentieel.

Ik	heb	het	genoeg	aangegeven	in	de	vorige	nieuwsbrieven	dat	deze		coin	pakketten	hot	stuf
zijn.	De	investering	liep	normaal	op	308d	maar	omdat	cryptocurrency	nu	éénmaal	bijzonder
volatiel	is	kregen	de	mensen	op	21	april	de	volledige	investering	vervroegd	terugbetaalt	+	de
mega	winsten	bovenop.	Ik	ga	het	hier	niet	technisch	uitleggen	waarom	ze	de	mining	vervroegd
konden	uitbetalen,	het	belangrijkste	is	dat	het	bedrijf	zo	gezond,	kapitaalkrachtig	en	innovatief	is
dat	ze	zulke	supere	dingen	kunnen	doen.

Nieuwe	schitterende	investering

Ze	hebben	gelukkig	nieuwe	projecten	en	daarop	geven	ze	weer	nieuwe	investering	pack	uit.
Wie	intekent	krijgt	vanaf	dag	1	direct	57%	winst,
vb	een	silver	:	je	investeert	5000$	en	krijgt	vanaf	dag	1	2850$	(=57%	directe	winst)	in	2	zeer
interessante	coins	PLUS	nu	een	tijdelijk	promo,	zoals	je	onderaan	de	foto	kan	zien	van	15%
extra	(dus	750$	extra).

totaal	nu	directe	winst	72%	vanaf	dag	1,	als	dat	niet	super	is!
	

Greenx	coin	kan	je	nu	via	de	pakketten	verkrijgen
In	de	packs	zitten	geen	orme	coin	meer	want	die	miningcontracten	zijn	allemaal	uitbetaalt.		Wel
verwerf	je	2	super	coins	die	momenteel,	enkel	via	deze	pakketten	nu	al	te	verkrijgen	zijn.	
-	ormeus	cash	coin,	die	nu	aan	1.08$	staat	en	op	5	oktober	aan	3$	op	de	markt	komt;	kan	tot
oktober	enkel	via	de	pack	aangekocht	worden;	Profiteer	van	deze	goedkopen	instap	want	elke
week	verhoogt	deze	coin	met	0.08$	(reken	en	tel,	die	coin	komt	x3	oktober	op	de	markt)

-	de	greenx	coin	die	nu	aan	0.045$	staat	en	begin	juni	op	de	beurzen	komt		is	een	coin	die
geruggesteund	wordt	door	een	fantastisch	product,	nl	een	bakje	dat	je	electriciteit	omzet	in
direct	verkoopbare	data.	Als	ik	zie	dat	ze	de	ormeus	cash	coin	aan	3$	dollar	zullen	lanceren	dan
speculeer	ik	dat	ze	de	greenx	coin	rond	de	1	$	gaan	uitbrengen	=	dat	is	dan	een	ruime	2000%
in	de	sjakos,	zoals	we	hier	zeggen	in	west	vlaanderen.

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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