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GROEPSHEALING OP
AFSTAND :

WEBSHOP /
promoties

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

Transormatie tekening

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

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.

INSCHRIJVEN kan tot 15 mei om 23,30u

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.

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

http://www.transformationcards.com/

Kost 15€ en verslag binnen de 14d.

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405
BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw
naam
Abonnement: 120€ = 8 + 2 gratis,

workshops maand juni
zat en zond 2-3 juni, dompel je onder in de energie van overvloed.
In dit weekend dompel je jezelf onder in een energie van overvloed.
- je leert hoe je overvloed kan uitnodigen, aantrekken en integreren en in je leven
- je leert waarom overvloed tot nu toe aan je handen ontglipte
- je zal die ontbrekende schakel ontdekken die in de meeste cursussen over de wet van
aantrekking ontbreekt
Ik heb jarenlang gelezen over positief denken, affirmaties, de wet van aantrekking en toch lukte
me niks. AL die boeken missen de link naar jezelf. Ontdek tijdens dit weekend de missing link.
2 juni Start 10u. De avond sluiten we af met een groepshealing en vuurritueel als het weer het
toelaat. Mensen die gitaar spelen of ander instrument kunnen dat gerust meebrengen.
3 juni starten we terug om 10u en ronden we ergens af wss rond 18u
kostprijs 350€ incl 1 avondmaal en 1 middagmaal
- overnachten kan met de tent in mijn tuinweide (25€ incl ontbijt)
- camper kan op mijn parking (25€ incl ontbijt)
Gaat door in Kortrijk (belgië) vanaf 6 inschrijvingen. Inschrijven stuur me een email
isabelle@zichtbaar.be

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.

Waarom is het zo belangrijk om vanuit je
buikgevoel te leven
Als je ziel op aarde komt of contact neemt met haar fysieke
lichaam, wordt de eerste chakra actief. Het ik ben er en het ik
voelt zich voor het eerst als een afgelijnde vorm en probeert
voet aan de grond te krijgen in de materie.
Eenmaal het contact met je lichaam en materie stevig is (de
eerste 7 levensjaren), komt er de zin om ermee aan de slag te gaan en ervan te genieten.
Floep, we schieten door naar de 2de chakra (navel). Aha we zijn in de buik aangekomen. Het
wilscentrum, dat ons energie geeft om in beweging te komen. En hier worden alle fysieke
impulsen gefilterd. Hier voel je duidelijk of dingen je op het lijf geschreven zijn of dat het
lichaamsvreemde frequenties zijn.
Innerlijk vuur en brandstof
in je buikcentrum vind je je energiecentrum, onder de vorm van je emoties, passies,
hartstochten, levenslust en andere lusten, flexibiliteit, verandering, seksualiteit.
Dus je merkt dat dit een zeer belangrijk centrum is naar het kunnen naar buiten brengen van je
eigen potentieel. Je kan dit centrum vergelijken met de stam van de boom.
Hier leer jij via het contact maken met en het proeven van de materie om te schiften wat jij leuk
en voedend vind en wat niet. Voelen met je lichaam is hier bepalend voor je verdere
ontwikkeling.
Het schiften gebeurt aan de hand van wat jij leuk vind, wat aansluit op jouw waarde en unieke
frequentie. Hier bepaal jij wat jij kan laten bloeien VANUIT jezelf.
Je buik is verbonden met je 3de oog, je leert je willen (de zin in ervaring) omzetten in wijsheid
en een doorleefde kennis van wat schepping en materie inhoudt.
Jouw lichaam is een unieke filter via dewelke de bron een specifiek straal van zijn potentieel
beproeft, ontwikkeld en optimaliseert.
Dat wil zeggen dat alle antwoorden in je leven in de basis te vinden zijn in je buik.
Schudt je buik van het lachen of krimpt die ineen van angst?
Luister naar je buik en laat de magie van het leven zich ontvouwen voor je.
Buik is genieten, levensvreugde en stromen.

Nieuwe maan 15 mei 2018 in stier:
eigen waarde(n) gestalte geven
Zon en maan vallen weer samen en nieuwe maan verschijnt.
Met nieuwe maan is er telkens weer een stukje nieuwe lei op
het thema van het teken waarin de maan valt. Weten (zon) en voelen (maan) vallen samen en
dit in het teken stier. Stier is het tweede teken (verbinding, dualiteit), volgens het element aarde
en staat voor gezelligheid, huiselijkheid, betrouwbaarheid, familiemens, praktisch, realisme en
een traag op gang komen maar wel een volhouder. Deze energie weet dat je je materieel leven
opbouwt, stap per stap, net zoals je een huis opbouwt, steen per steen. Als we het huis als
metafoor voor je leven nemen dan is de steen je ervaring of liever gezegd het resultaat van je
ervaring. Het is de bedoeling dat je van elke ervaring een bouwsteen kan maken, zodat je ziel
heel veel plezier hier op aarde kan beleven. Sommige ervaringen zullen zijn bruikbaar en
gebruik je om verder op te bouwen en andere zullen onbruikbaar zijn omdat ze niet goed voelen
voor jou.
Met de maan in stier kan je zeker de nodige kriebels voelen om je huis te verfraaien, je oude
kledij weg te doen, van haarsnit of stijl te veranderen, wil jij maar wat graag herschikken,
herinrichten, opfrissen, mooier en waardevoller maken.
Stier vraagt zich af: wat is waardevol en bruikbaar voor je
Het brandpunt van deze energie zal dus zijn werking kennen in alles waarvoor de stier energie
staat. Je mag wel het idee hebben dat je nu wat wil op je gemakjes nemen maar zolang jij je
waarde laat afhangen van iets buiten je zal de onrust snel toeslaan. Zeker vanaf 16 mei kunnen
bepaalde dingen als een fikse optater aanvoelen. Hou er rekening mee dat je snel in een franse
collère kan schieten, je om niks ongeduldig zal worden en al zeker als je merkt of denkt dat
anderen geen rekening houden me wat jij belangrijk vind. Je communicatie zal behoorlijk kortaf
en ongezouten zijn. Je zal de ander willen duidelijk maken dat hij dient rekening te houden met
je waarden stelsel. Wordt daaraan voorbij gegaan kan je als een buskruitlontje gaan losknallen
en koppig gedrag vertonen. In deze stier energie kan het een tijdje duren voor dingen echt
volledig doorsijpelen bij je en een pijnpunt waar je zeker rekening mee mag houden zal een
gebrek aan tolerantie zijn. De pijlen zullen gericht zijn op het 9de huis, het huis van je visie, je
hogere waarden en wijsheid. Wanneer je waarden negeren of in vraag gaan stellen hmm, neem
het dan niet te persoonlijk maar vertel rustig en duidelijk waarom dit voor je belangrijk en
waardevol is.

Uranus verlaat ram en valt stier binnen om er 7 jaar zijn ding te doen
Uranus staat voor vernieuwing en stier wijst aan dat dit zal gebeuren op je financiële thema”s en
op je fundamenten binnen de materie (lichaam, geld, natuur, ..) . Vanaf 16 mei en de rest van de
volgende 7 jaar, zal jij volop de kans krijgen om je je eigen waarde uit te drukken en zichtbaar te
maken in geld en de materiële schoonheid waarmee jij je omringt. Ja lieve mensen, de 7 vette
jaren lijken als een knipperlicht je aandacht te vragen. Als jij bereid bent om een dagtaak te
vervullen vanuit je eigen potentieel en levensvreugde mag je groot succes en vreugde
verwachten. Meer nog, stier nodigt je uit om elk moment dat je wakker bent, te beleven vanuit je
buikgevoel. De uitdaging ligt in de kans om je eigen waarde te (h)erkennen en hard te maken.
Wanneer jij op deze manier leeft is alles wat je doet verrijkend, wordt werken een woord zonder
lading en zal er enkel nog het genieten, proeven en je beleving zijn.
Een voorbeeld van perceptie en waarde systeem. Veel mensen vinden dat ik een zware job
heb, dat ik veel “moet” opgeven, ascetisch leef en dat ik teveel werk, namelijk 7op7. Het is mijn
potentieel en trilling die ik vervul waardoor ik geniet van elk moment. Van mijn passie heb ik mijn
leven en dagtaak gemaakt met andere woorden, ik heb een droomleven. Het is waardevol en
verrijkend voor mij dus mijn zieleopdracht is op die manier volbracht. Ik zou niet weten hoe ik
me anders leuk en waardevol kan bezighouden. Dit ben ik en daar geniet ik van. Dat is wat veel
lichtwerkers me komen vragen en dat is waar jij en de mensheid collectief, nu de volgende 7
jaar naartoe evolueren.
Uranus in stier zal zich als een stier met een rode lap gedragen, als jij blijft vastklampen aan
oude valse zekerheden waarmee jij jezelf pijnigt in plaats van jezelf plezier te geven en te
gunnen.
Herken jij dit?
Laatst had ik een klante op coaching en vertelde ze me: “kijk ik doe mijn job niet graag maar om
16u trek ik daar de deur achter me dicht en heb ik nog ruimschoots de tijd om echt mijn ding te
doen” Dat idee, dat ze dacht ruimte te hebben om haar ding te doen was haar excuus om werkt
te blijven doen die tegen haar goedvoelen inging. Dat het er niet van kwam daar stond ze niet
echt bij stil. Dus wat was dan haar ding? Naar huis rushen, bekomen en ontstressen van het
dingen doen tegen haar eigen frequentie, eten en gaan slapen en de dag erna weer opstaan en
zichzelf wijsmaken dat ze tijd heeft om haar ding te doen vanaf 16u. Het lijkt wel op het verhaal
van de ezel en de wortel! Zit de man lekker op de ezel met een lange stok, met aan die stok een
wortel. Dolt die man dolleuk met de ezel door de wortel buiten zijn bereik te houden en hem af
te leiden van wat hij echt wil.
Neem eventjes rustig de tijd lieve mens om jouw wortel zichtbaar te maken. Noteer al je ;ja,
maar”s & wat als & excuses waarom jij niet doet wat je graag zou doen, waarom jij je leven vult
met moeten en plicht in plaats van met vreugde en licht. Noteer ze gewoon en lees ze af en toe.
Dat zal al veel voor je in beweging brengen.
Wat geeft waarde aan je leven?
Wist jij dat jij via jouw energie de waarde en schoonheid van de materie rondom jou bepaalt?
Daarom is het zo ontzettend belangrijk om te leren ontdekken wat echt belangrijk en waardevol
is voor jou en WAAROM. Als je je deze van komische drijfveer bewust bent de volgende 7 jaar;
zal jij je proces enorm kunnen versnellen. Vb je plaatst een schilderij of ornament in je huis,
omdat de maker ervan een grote naam is, dus denk je dat het waardevol is. Jouw waarom of
motivatie is je ingegeven door de buitenwereld en is geen onderdeel van jezelf. Het zal je
bijgevolg geen echte meerwaarde en schoonheid schenken en een gevoel van leegte geven.
Echter de volgende maand zie je iets in de brocante voor 50€ waarvan je hart gaat zingen van
blijdschap. Wees er dan maar zeker van dat dit “goedkoop” ornament jouw bezoekers zeker zal
opvallen. Ik had een prijzig kastje gekregen wat niet echt mijn stijl was, en ik heb dat vervangen
door een goedkoper (120€) kastje uit de brocante. Maar ik word er zo blij van en kan dagelijks
genieten kijken naar dat kastje en merk dat als mensen bij me thuiskomen, ik heel vaak
spontane verwijzingen krijg naar dat speciale kastje. Waarom valt het wel op, om de eenvoudige
reden dat het opgeladen is met mijn vreugde en plezier. Het straalt letterlijk iets uit. Je merkt
lieve mensen dat alles wat je doet in je leven een uitstraling heeft, het geeft je waarom weer.
Wordt jij je nu bewust van het feit dat je eigenlijk hoofdzakelijk dingen doet uit plicht mijmer dan
eens hoe je dit vanuit eigenwaarde gestalte kan geven. Hoe het je meer schoonheid en vreugde
kan opleveren. Je mag rekenen op de komische steun van uranus.

Reminder: waarde en schoonheid in je leven hangen af van het WAAROM jij iets
doet.
Uranus
Staat voor vrijheid, authentiek zijn, flitsen van inzicht vanuit een wetend voelen, vernieuwend,
breekt verstarring af. Het is een electrische planeet dus bouwt op, krijgt piek momenten en dan
de flits. Wie deze energie niet begrijpt kan er zich zeer overweldigd door voelen. Deze energie
zal dus inspelen op je waardensysteem, het hoe jij naar geld kijkt, hoe jij kijkt naar hoeveel en
wat jij waarde bent.
Het mens-zijn krijgt vorm in stier
In deze energie zal het contact en het aanvaarden van je lichaam ook een zeer belangrijke rol
spelen. In ram werd je je bewust van de materie maar in stier verbind je je met je fysieke
potentieel. Dat wil zeggen dat lichamelijk contact belangrijk zal zijn, intimiteit, seksualiteit, het je
verbinden met de ander gewoon voor het plezier van te kunnen aanraken en aangeraakt te
worden. Door te leren te genieten van je lichaam, zal je ook leren warmlopen voor de materie en
krijg jij een stevig fundament en energie. Groeien in verbinding. Voor veel lichtwerkers is het
leven op aarde moeilijk omdat ze het lichaam, de materie afwijzen.
Kan jij jezelf al toestemming geven ,om van je lichaam te genieten. Weet dat je lichaam voor je
ziel een fantastische meerwaarde is. Je ziel voelt niet en kan proeven van wat voelen betekend
dankzij je lichaam. Is je lichaam een vies, onrein lastig onding of sta jij al open om het wonder
van je lichaam te ontdekken.
Zwarte maan Litith en vesta conjunct 5de huis
Lilith zijn je onderdrukte wezenlijke wensen en vesta je innerlijke maagdelijke vlam. In het 5de
huis toont het dat je vlammend verlangt naar een relatie van toewijding, een gezin waar vreugde
en plezier de plak zwaait, waar intimiteit vervullend ipv dwingend is. Een zelfexpressie dat
helder en vol respect is. Maar ook het tijd maken om terug tot jezelf te komen en jezelf terug op
te laden.
Inschrijven voor de groepshealing tot 15 mei om 23.30u. Healing gaat door 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.
Inschrijven via isabelle@isahealing.eu
15€ losse sessie of 120€ voor 8+2 gratis
https://www.zichtbaar.be/klantervaringen-groepshealing-op-afstand/

De emotionele oorzaak bij
botproblemen
Je skelet of je botten zijn je fysieke draagstructuur.
Ga jij onderuit, hang je er maar een beetje bij of ben jij een
zelfbewust rechtopstaand wezen?
Wanneer je onze spreektaal raadpleegt komt je snel tot de
volgende spreekwoorden
- iets dat je door merg en been gaat
- dit voelde hij tot op het bot
- de bot kunnen gallen (een moeilijke taak aankunnen)
- botten kluiven (als knecht behandelt worden)
Emotionele boodschap
Wanneer je problemen in je skelet ondevind, verwijst dat naar een Onvermogen-conflict dat je
eigen-waarde aantast.. En laat dat nu net het thema zijn waar we de volgende 7 jaar op zullen
mogen werken (zie tekst nieuwe maan hierboven).
Iets dat je te zwaar valt omdat je een tekort aan kracht of behendigheid ervaart. Dus als jij het
idee hebt Iets niet kunnen, te kort te schieten, gefaald hebben, ergens niet toe in staat zijn,
gebrek aan eigenwaarde, gebrek aan zelfvertrouwen, doelen niet kunnen bereiken, ergens niet
heen kunnen, niet goed genoeg zijn, niet snel genoeg zijn zullen deze schock"s fysiek inslaan in
je beendergestel of fysieke draagstructuur.
Verband tussen conflict en locatie in het lichaam:
Schedel en nek: Intellectueel falen, onrechtvaardig behandeld, geen vrede kunnen brengen,
etc.
Kaken: Niet in staat zijn om te bijten, ergens in vast te bijten, te pakken te krijgen.
Schouders: Falen of te kort schieten ten opzichte van een ander of anderen
Ribben en borstkas: Gebrek aan eigenwaarde door bijv. borstamputatie.
Ruggegraat: Algemeen falen of gebrek aan eigenwaarde betreffende de gehele
persoonlijkheid of het gevoel dat iets in de rug niet goed is.
Staartbeentje: Gebrek aan eigenwaarde, bijvoorbeeld door aambeien.
Schaambeen: Gebrek aan eigenwaarde op sexueel gebied, “ik ben niets waard in bed.”
Polsen en handen: Iets niet kunnen doen met de handen, onhandigheid.
Ellebogen: Iemand die men liefheeft niet kunnen omarmen, vasthouden.
Heupen: Iets niet kunnen bereiken, voor elkaar krijgen, doorzetten.
Knieën: Te kort schieten bij fysieke prestaties, sport. Niet goed genoeg, niet snel genoeg.
Enkels en voeten: Niet weg kunnen, ergens niet naar toe kunnen, een plaats niet meer
kunnen betreden.
Bron

Je skelet gezond houden
Zoals altijd heb je 2 luiken het emotionele en fysieke. Het emotionele is het meest bepalend.
Zolang je emotioneel nog in verwarring bent is het belangrijk om je fysiek extra te ondersteunen
op die fysieke plaatsen.
HIeronder vind je een paar waardevolle producten die je botten en spieren extra
ondersteunen
- multical, extra calcium, vit d, magnesium en vit, kan je hier bestellen
- total protect , combinatie van aminozuren, vit en mineralen, werkt op je gehele lichaam. Kan je
hier bestellen
- multi protect, combinatie van vitamines, mineralen en planten , kan je hier bestellen
- nutri vit is vitamine D3 kan je hier bestellen
- meest complete combinatie van vit, mineralen en planten , kan je hier bestellen
Krijg 10% korting op gehele bestelling met de code ISAH334 die je kan invullen op je
betaalpagina;
Je kan het ook via mij bestellen als je dat wil dan krijg je 15% korting ipv 10%.

Cryptocurrency je TOEKOMST
wees er op tijd bij

AL doende leert men
Mensen die me al een tijdje volgen, weten dat ik fan ben van de crytowereld of digitale munt.
Het is digitaal maw energie en ik werk graag met energie. De wereld van de cryptocurrency
vind ik zo mooi aansluiten op de collectieve vernieuwing. Het draagt het potentieel van 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. Net zoals jij drager bent van een enorm potentieel
totdat jij ermee aan de slag gaat.
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.
Is er zekerheid? nee. Maar neem 2 mensen met eenzelfde investering, de ene zal er winst
mee maken en de ander verlies. Het resultaat hangt af van je eigen ingesteldheid. Als je je
instelt op verlies zal jij verkopen op een dal moment, stel jij je in op winst zal jij automatisch
aansluiten op de winst en piekmomenten.
Wie nu een investeringspakket aankoopt, krijgt vanaf dag 1 direct 57% winst + extra % mining
contract (het maken van digitale munt)
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 intenr aan 0.045$ te koop is, zal normaal rond augustus op de openbare
coin beurs noteren aan en vermoedelijke koers van 1$. Deze coin wordt geruggesteund door
een fantastisch product, nl een bakje dat je electriciteit omzet in direct verkoopbare data. Als ik
zie dat ze de ormeus cash coin aan 3$ 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.

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

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.

