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Volle maan 29 mei
Gerichte verandering inzetten

- Groepshealing op afstand
- Waarop wacht je? Ooh op je verwachtingen.
-Volle maan 29 mei: gerichte veranderingen
- HSP"ers en hun extra kracht en mogelijkheden- 67% winst vanaf dag 1 !!!! tijdelijke promo als je nu
investeert in een ormeus coin pakket
- de voordelen van het investeren in een coin pakket
- de coin die als stable-coin (vaste standaard) wil pionieren
- greenx het bakje waarmee je data kan omzetten in klinkende
cryptomunt of goedkopere electriciteit

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 29 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,

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.

De valkuil van je verwachtingen
We gebruiken het woordje verwachtingen zo onbewust van
zijn werkelijke lading. Je weet wel wat het wil zeggen maar
toch snap je de echte lading niet. Net zoals je ziende blind kan
zijn en horend doof.
Ja dat kan echt, hoeveel keer zie je dingen niet die pal onder
je neus liggen omdat je focus en aandacht alle aandacht leidt
naar dat ene waar je nu voor open staat. Of je meent te horen
dat de ander je verwijt terwijl de ander gewoon iets aan het
zeggen is.
Je denken kleurt zo hard je horen en zien en je bent je er
totaal onbewust van dat je hiermee de realiteit geweld aan
doet en probeert naar je eigen verhaal te zetten.
De klassieker, maar ik verwacht niks hoor van je, alleen dat je ……..
Ik verwacht niks hoor alleen dat je me toch wel respecteert, dat je dit voor me doet, dat je me
wat aandacht geeft, dat je naar me luistert. Maar eigenlijk verwacht ik dus niks van jou want wat
ik vraag is toch maar normaal he, dat doet een welopgevoed en beschaafd mens nu éénmaal.
Bam met één volzin ben jij jouw vrije wil kwijt, vertelt de ander je wat je hoort te doen en ben jij
het slaafje die mag uitvoeren wat zij denkt nodig te hebben. De ander neemt zelf geen enkel
verantwoordelijkheid meer en de spanning en onbegrip nemen toe. En zo blijf je op de
kindermolen paardje op en paardje neer draaien. Maar nog altijd geen flauw benul van wat
verwachtingen blijkbaar zijn en zijn mechanisme
Het doekje voor het bloeden, een welopgevoed mens zijn. Bah niks dan onzin en problemen.
Wees liever eerlijk en authentiek, doe wat je gevoel je ingeeft, neem je eigen
verantwoordelijkheid dat wil zeggen dat jij er alleen voor kan zorgen dat jij je gelukkig en goed
voelt. Dat jij een vervuld leven leidt omdat je bezigheden aansluiten op je eigen potentieel. Een
ander kan nooit in jouw huid stappen, jij bent de enige die in je huid zit en dus kan jezelf
INVOELEN. De ander kan hoogstens 80% voor jou vervullen dus er zal altijd onvrede blijven en
jij blijft jezelf in wacht zetten en bent dan nog eens boos op de ander omdat hij JOUW ding niet
doet. Het is veel leuker om zelf actief je leven te leiden in plaats van te lijden en om lekker en
spontaan je eigen ding te doen. Wie vanuit zichzelf leeft, leeft vanuit eigenliefde en
eigenwaarde, en verrijkt de wereld dus met pure en eerlijke energie.
Als je leeft vanuit je eigen potentieel, voel je in en stuur je aan de hand daarvan actief bij. Leef jij
echter vanuit verwachtingen dat zet jij jezelf letterlijk in wacht. Je wacht totdat de ander het voor
jou zal in orde brengen maar je kan wachten tot je een ons weegt want de ander kan NOOIT
begrijpen wat jij ECHT nodig hebt.
Jij bent al een vervuld wezen
Waarop wacht jij?
Op erkenning, geef jezelf dan de toestemming om 100% jezelf te zijn.
Op liefde en waardering, geef jezelf dan de toestemming om waardevol te zijn
Op het juiste moment, geef jezelf dan de toestemming om vanuit je buikgevoel te leven
Op de juiste partner/collega, geef jezelf dan de toestemming om eerst je eigen partner te zijn
Weet je, jij bent al een uniek vervuld wezen, want je bent al vervult (gevuld met) een unieke
frequentie, potentieel, talenten en gaven. Er is dus een ontzettende rijkdom in jezelf aanwezig
die jij hier komt ontdekken en zichtbaar maken. Maar juist, je bent een welopgevoed wezen dat
geleerd heeft om in armoedige (arm aan levensmoed) robot te veranderen en dat denkt dat dit
beschaaf en juist is.
Ik nodig je graag uit om terug spontaan, eerlijk en authentiek te zijn. Om actief vanuit je gevoel
en wat je graag wenst te leven en er voluit voor te gaan.
Denk eens aan alle keren dat je graag iets had gedaan en je jezelf onderdrukte en in wacht
zette, de onmacht, woede en pijn die je verwachtingen oproepen. Als jij je daar goed bewust
van bent, kan jij nu voor jezelf uitmaken of je dat nog wil of niet. Als je er klaar voor bent dan
kan jij besluiten om jezelf vanaf nu te bevrijden van deze pauze knop en om voluit te gaan leven
met je buikgevoel (=je gevoel van vreugde) als meesterlijk kompas.
Veel plezier

Volle maan 29 mei 2018 in
boogschutter
Boogschutter, je innerlijke cupido die je steeds weer probeert
te raken met zijn pijltjes van liefde. Sta jij al open voor jezelf?
De energie van de boogschutter is meer op de toekomst
gericht, hij helpt je om je bewust te worden van welke
toekomst jij voor jezelf wil? Hij is ook een beetje je innerlijk
profeet en visionair. Met de maan erin is het heel belangrijk om in te voelen als je aan iets denkt.
Wil je voorbeeld iets veranderen in je huis, werk, relatie. Voel dan wat het beeld met je doet en
stuur bij totdat je voelt dat je energie goed doorstroomt, zeker rond je plexus solar.
Boogschutter wil verandering en zijn beste pijlen zijn deze, die hij met enthousiasme en vanuit
een duidelijke visie of weten afschiet. De verandering krijgt vorm door uitbreiding van je eigen
grenzen, door uit je vertrouwde box(denken) te stappen. Kijk eens waar jij in details blijf hangen
waardoor je pijlen niet afgeschoten worden. Waarin loop jij vast, welke emotie zorgt ervoor dat jij
dat wat je denkt verwart met de realiteit? Ben je wel helemaal eerlijk met jezelf?
Durf jij eerlijk te communiceren wat je echt voelt?
Er is vanuit boogschutter een uitdagend aspect naar stier, dus je wordt echt wel uitgedaagd om
eerlijk je waarden naar buiten te brengen. Veel mensen verwarren de energie van uitdaging met
vechten! Met uitdaging krij jij energie om in beweging te komen. Wanneer je die gebruikt om te
vechten voor iets zet je eigenlijk jezelf vast in oude vertrouwde kaders. Ontdek je plots dat je in
weerstand en gevecht zit, voel dan in wat je ECHT wil, en ga ervoor in plaats van tegen iets te
vechten. Voor veel mensen is dat heel moeilijk omdat ze hun angsten projecteren en van daaruit
eisen stellen. Maar met deze energie wil de boogschutter je uitnodigen om enthousiast te zijn
VOOR jezelf, om duidelijk naar buiten te communiceren wat jij belangrijk en waardevol vind . In
stier wil ze je echt uit je comfortzone brengen. En dat kan je maar, als je zelf staat achter wat jij
voelt nodig te hebben om levensvreugde te ervaren (niet om je in te dekken of veilig te weten).
De boogschutter wil je laten voelen wat het is om mee te stromen op je eigen waarheid en
frequentie. Deze verandering kan je het best activeren via de zon (je innerlijke vuur en drijfveer)
en die staat in tweelingen maw door meer avontuur in je leven toe te laten. Door meerdere
bronnen in jezelf aan te spreken en jezelf uit te dagen op die dingen waarvan je denkt: ‘ bah,
nee dat lukt me toch niet”. Wel juist op deze punten zal je verruiming geënt worden. In mijn
middelbare schooljaren was frans mijn grootste buisvak en nu ben ik van plan om alleen naar
Frankrijk te verhuizen. Goooooh dat wordt jollig zeg alles in het frans en ook alle papierwerk.
Kwestie van het mezelf wat moeilijker te maken zeker ;-)? Dus ga de uitdaging aan op die
punten die je tot nu toe altijd vermeden hebt. Durf je hart en gevoel te volgen ondanks je
“vermeende” zwaktes en struikelblokken. De boogschutter (je innerlijke schelm en Robin Hood)
laveert je wel door de eerste hindernissen heen.
Denk jij ; “hmm laat ik nog wat lekker in mijn oude vertrouwde comfortzone blijven” (typisch
stier) dan zal jij met uranus in stier te maken krijgen. Stier maalt er niet om, past het niet met je
waarden zal uranus hem in een franse colère ;-) laten schieten . Je zal weinig in de pap te
brokkelen hebben dus het ; ja, maar ... of als ik genoeg…..of andere doekjes voor het bloeden
daar zal snel komaf mee gemaakt worden. Met deze energie komt er verandering of jij daar nu
klaar voor bent of niet. Dus lieve mensen gebruik deze energie in plaats van ertegen in te gaan.
Eigen waarheid & eigen waarden want je zal merken dat vanaf nu je oude manier van doen en
denken NIET meer zal werken TEGEN je. Want dat is wel wat je doet als je handelt vanuit
plicht, moeten en het jezelf wegcijferen.
Wat wel zeer goed zal werken vanaf nu, is de witte magie van het leven. De duistere tijden
hebben hun beste tijd gehad en het is tijd om weer vanuit de eigen goddelijke kern te leven.
Deze zal je ervaren door enkel nog dingen te doen die op jouw zijn en waarden aansluiten . Als
je er zelf nog niet de moed toe hebt zal Uranus zeggen, whopah weg met deze slechte
job/relatie/situatie en je krijgt je ontslag, je partner bedriegt je, een situatie escaleert. Laat je in
dit geval NIET door paniek overweldigen of “help waarom ik, ik heb nooit geluk, waarom
overkomt me dit….” Ik heb al een paar hardhandige uranus opdoffers genoten in mijn leven
maar het zijn telkens sleutels naar vrijheid gebleken. Op voorwaarde natuurlijk dat je je
weerstand ertegen opgeeft. Dag op dag, 24 op 24 u laat je ziel je voelen wat je het beste doet,
wat ideaal voor je is maar meestal laat je al deze sleuteltjes liggen. Dan komt uranus langst en
denkt je ziel, yes en nu is het de tijd om die open deur gewoon in te trappen. Bam daar sta jij
dan in je “nakie” help wat nu te roepen. Komt allemaal goed hoor, gewoon eventjes diep in en
uit ademhalen en jezelf goed inprenten dat het leven er voor je is ipv tegen je. Achteraf heb ik
altijd gedacht, ‘god jong, hoe kon ik daar nu naast kijken of waarom heb ik het mij in godsnaam
zolang moeilijk gemaakt. “ Ja, die opdoffers bleken achteraf steeds een vrijgeleide te zijn voor
mij. Ik kan het niet genoeg herhalen, verandering is belangrijk en als het je overvalt wees dan
dankbaar dat je ziel je komt redden. Kijk veranderen dat doe je niet een beetje hé, het is letterlijk
alles of niks. Heb je koud water vrees tja dan is de beste methode diep adem te halen en er
gewoon in te springen en je ziel weet dat maar al te goed.
Bewegen van kennis naar wijsheid
In boogschutter is de uitdaging om dat wat je weet (je kennis) af te toetsen aan je eigen
waarden en dat doe je door ermee te experimenten zodat je je eigen waarheid ontdekt. Op die
manier vorm jij je eigen wijsheid. Wijsheid is dat wat jij bent, waar jij echt voor staat en waar jij
100% voor gaat. Klanten zeggen me vaak:” maar Isabelle, het lijkt allemaal zo gemakkelijk voor
je?” Tja, je moest eens weten. Het is heel lang aardsmoeilijk geweest maar inderdaad, sedert ik
vanuit mijn eigen wijsheid en waarheid leef, is het veel gemakkelijker tot bijna kinderspel. Alle
dubbele ladingen eruit, manipulaties zijn ballast, zekerheden onnodig en een duidelijke visie
volgens wat ik waardevol vind baant de weg.
Kennis zijn opstapjes, dingen die je uit de buitenwereld opraapt om je eigen pad te ontdekken.
Pas door ermee te spelen, het je eigen te maken, te proeven en te experimenteren ontdek jij je
eigen unieke frequentie. Het vervolg lijkt dan op pure magie en alles klopt dan moeiteloos als
een bus. Het meest onlogisch blijkt dan het meest volmaakte te zijn voor jou. Wat voor mij
perfect logisch is, aangezien enkel het bekende verleden logica is. Je toekomst is per definitie
onlogisch daar het totaal onbekend is. Dus als je je toekomst wil vormgeven lijkt het me logisch
om dit via onlogische stappen te doen. Hihi, ben je nog mee met de trein, anders deze zin eens
herlezen.
Mijn grootste kracht ligt juist in het feit dat ik onlogische dingen durf te doen, dat is zo ontzettend
verruimend en veranderend en suuuuuuuper verrijkend. Ben je daar ooit echt helemaal klaar
voor? Nee, elke dag opnieuw blijft een uitdaging maar wat ik wel merk is dat mijn vertrouwen in
het leven en in mijn verbinding met het leven zo sterk gegroeid is, dat de uitdaging eerder
plezier verschaft in plaats van angst. En dat is een bijzonder fijn, magisch en verrijkend gegeven
dat nu voor IEDEREEN bereikbaar is. Het gaat heel snel nu lieve mensen. Er is nu voldoende
bewustzijn op aarde om de omslag te maken, dus ook wie niet klaar is wordt meegezogen in
deze flow. Ben je bang vertel jezelf dan dat angst een slechte raadgever is en geef jezelf de
toestemming om momenten te beleven waarin je eventjes zonder houvast zit. Ik weet niet hoe
het met jou is maar ik hou wel van wat snelheid en in een bocht heb je ook altijd 1 kort moment
waarop je geen greep hebt. Het lijkt wel alsof je eruit zal vliegen en dan floep ben je erdoor en
vervolg je je pad. We zitten nu collectief in dat 1 moment waarop het lijkt alsof je geen greep
meer hebt op de situatie. Spannend hé, geniet ervan en straks schiet jij je eigen pad op, op
zoek naar nieuwe uitdagingen en avonturen.
De beweging van angst naar liefde
De volgende 7 jaar mag jij ontdekken wat liefde inhoudt voor jou op materieel vlak, met andere
woorden wat vind jij mooi en waardevol. Je leert ook om in liefde met jezelf om te gaan zodat je
ook vanuit liefde met de ander zal kunnen communiceren. Voor veel lichtwerkers is materie iets
wat ze “laag bij de gronds vinden” en het is zeer belangrijk om deze oude visie los te laten.
Materie en luxe zijn ok en dat zal voor elk teken anders ingevuld worden. Vb mijn broer is een
stier en ja hoor het mag wel wat duurder, extravaganter en specialer zijn voor hem. Ik ben een
vis en ik ga dan graag dat ene stukje spotten dat mij raakt en dat mag dan spotgoedkoop zijn.
Het is beide materie maar vanuit een totaal ander waardebesef bekeken. Ook lichtwerkers,
verzet je niet meer tegen materie, heul niet meer vanuit valse nederheid want als je dingen
afwijst en als slecht bestempelt zit je in valse nederigheid. De ziel komt hier alleen vanwege het
feit dat er materie is. Mensen hebben geen besef meer van waarom de ziel in de materie
indaalt. De materie wordt op alle niveau gewoon misbruikt. Leer echt contact maken met de
materie, voel, proef, ervaar. Materie is geen bezit het is een uitingsvorm; die ervaringen mogelijk
maakt en daarin ligt de schoonheid en de liefde verborgen. In een ding ligt de liefde van zijn
schepper besloten, en die liefde bestaat altijd uit een meerwaarde zijnde extra schoonheid of
gemak. Een mooi schilderij, een stukje muziek beide dingen raken je met hun schoonheid, een
computer of machine raken je met hun gemak en voordelen die ze je bieden. Stier begrijpt de
meerwaarde van materie.
Aan jou nu om ook die meerwaarde te ontdekken in plaats van er slaaf van te zijn.
Je zal merken dat deze volle maan je heel veel energie een strijdkracht zal bezorgen.

Inschrijven voor de groepshealing tot 29 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/

Hsp mensen hebben extra
voordeel.
Hersenscans hebben duidelijk bewezen of uitgewezen,
dat hsp of hoogsensitieve personen effectief op een
andere manier reageren op hun omgeving. Er is een
groter invoelen en daardoor veelzijdiger respons of
resoneren mogelijk met de omgeving.
Als ik, als rasechte hooggevoelige, zou mogen beschrijven hoe ik mijn hooggevoeligheid
ervaar dan zie ik daar 2 grote luiken in:
1. lijkt het alsof ik een extra scan functie heb die als rontgenstralen door de materie heen
gaan
2. lijkt alsof ik deel van ben alles en daardoor alles begrijp/weet waarop ik intuun of op
focus, terwijl ik toch een individueel bewustzijn heb, dat alles registreert en in mijn
bewustzijn brengt.
De voordelen die ik ervaar dankzij mijn hooggevoeligheid
als bewuste hsp"er prik je gemakkelijk door leugens en illusies heen. Je weet/voelt dat
het niet klopt. Als ik "fouten" maak is het omdat mijn ratio of een onbewuste angst als
stoorzender fungeert en me tegen mijn wetend voelen laat ingaan.
als hsp"er weet je dingen zonder er daarom een logische verklaring voor te hebben
als hsp dring je veel sneller door tot de essentie, tot dat wat echt en waardevol is
als hsp heb je een schitterend kompas die je altijd de juiste weg aangeeft
als hsp kan je in een fractie van een seconde bijsturen zonder eerst alle pro en contra
tegen elkaar te moeten afwegen. Je tuunt als het ware in op het concept, maakt
contact met de totaliteit waardoor je direct weet hoe het zit
als hsp ben je veel creatiever en weet je overal een uitweg voor
als hsp kan je in meerdere lijnen tegelijk kijken waardoor je meer opties ziet dan
andere
als hsp ben je beter voorbereid op wat staat te gebeuren
het lijkt alsof alles samenkomt, je weet, ziet, voelt, denkt alles tegelijkertijd. Je bent
zowel je individuele zelf als al het andere.
Hierdoor heb je als hooggevoelige meer kansen om te genieten in plaats van te overleven
want je weet wat voor jou het juiste voedsel, job, vrienden is. Je voelt wat onecht of
bedreigend is zonder dat je daar een logische verklaring voor hebt. Je kan bv voorvoelen
dat je vandaag een rotdag zal krijgen en dan krijg je inderdaad te horen dat je beste
vriend in de problemen zit.
Bianca Acevedo (2014) heeft onderzoek gedaan naar het hoogsensitieve brein en kon
aantonen dat de hersenen van hsp meer activiteit laten zien in de hersenengebieden die
betrokken zijn bij:
- bewustzijn
- integratie van sensorische informatie
- gericht op de sociale context
- empathie
- voorbereiding op actie
Laat je hooggevoeligheid VOOR jou werken in plaats van tegen je
Zolang je als hsp onbewust bent van hoe je hsp instrument werkt, werkt het "tegen" je.
Hierdoor ervaar je zowel in je relaties als op het werk, dat je als hsp"er dat sneller :
overprikkeld bent
je gemakkelijk plots al je energie kan verliezen, leeglopen
sterk beïnvloedbaar bent voor de heersende of hangende sfeer
alert
Ik heb van mijn hooggevoeligheid mijn passie en dag"taak" gemaakt terwijl ik er tot mijn
44ste gewoon door overweldigd werd. Als coach kan ik super gemakkelijk intunen in de
levenslijnen van mijn klanten en als healer wordt ik gewoon onderdeel van de energie van
de klant.
Hoe doe ik dat en hoe werk het? Tja dat is weer dat wetend voelen en dat onderdeel zijn
van. Je kan dat niet uitleggen, het is gewoon zo. Ik heb nu wel leren mijn energie te
begrenzen door
vb max 2 healingen en coachingen per dag
heel veel tijd alleen door te brengen zodat ik kan ontladen en terug in mijn eigen
energie komen,
heel bewust ja te zeggen tegen goedvoelende situaties en mensen en om zonder
schroom al de rest uit mijn leven te schrappen
te stoppen met beleeft te zijn en gewoon authentiek te zijn
ik durf nu veel gemakkelijker nee te zeggen en zelfs mijn woord terug te trekken
te handelen van uit vertrouwen en acceptatie ipv uit angst
elke mogelijke vorm van weerstand los te laten en de realiteit te aanvaarden en willen
zien.
Heb ik nog last in grote menigten, van sterke geluiden en geuren en andere dingen? Ja
natuurlijk maar aangezien dat toch allemaal artificiële en onechte dingen zijn is het voor
mij geen enkele opoffering om deze te vermijden. Ik vermijd die dus met plezier en blijf
genieten van de vele voordelen die mijn hooggevoeligheid me biedt, in de eerste plaats
een echte en authentiek wereld.
Het aardse leven is technisch gezien zeer eenvoudig, het bestaat uit een ja of nee. Er is 1
manier om ja te zeggen maar 99 manieren om nee te zeggen. Ps ja maar = nee.
Kijk als hooggevoelige, ligt de klemtoon op voelen. De mens is een voelend wezen. Enkel
om te voelen daalt de ziele energie in, in een fysiek instrument. Zolang jij je hoofd als
kompas gebruikt in plaats van je gevoel, zal jij "zwaar afgestraft" worden. Omdat een
hooggevoelige meer macht en energie heeft, is de impact op zijn/haar leven en lichaam
groter dan een niet-hsp"er. Wanneer jij als hooggevoelige leert te werken met en te
vertrouwen op je gevoel zal je merken dat je leven op magische wijze verandert. Jouw
hooggevoeligheid is je sonar, gebruik hem zoals het bedoelt is.
Leven als hooggevoelige is een behoorlijke opdracht omdat je veel meer
verantwoordelijkheid dient te nemen dan niet-hsp"ers. Als je als hooggevoelige niet de
verantwoordelijkheid neemt om naar je gevoel te luisteren, bezwaard en belast het
resultaat je veel meer dan bij niet-hsp. Durf je de verantwoordelijkheid te nemen en ja en
nee te zeggen vanuit je gevoel zal je een ontzettend rijke en boeiende wereld ervaren. Ik
spreek hier uit eigen ervaring.
De belangrijkst te vermijden valkuilen voor een hooggevoelige zijn
medelijden: vervang dit door mededogen en acceptatie
willen redden: vervang dit door de ander zijn eigen pad en mogelijkheden te gunnen
om zichzelf waar te maken
weerstand en oordeel: laat dit los want het leven is feilloos
handelen voor de lieve vrede: leer duidelijk en gemakkelijk nee te zeggen
de ratio: leer vanuit je gevoel te handelen en durf onlogische dingen te doen
durf te begrenzen en nee te zeggen
automatische piloot: leer je bewust te worden van je drijfveren, woordgebruik en
gevoel
Welkom in de club and enjoy your life.
Groetjes van een rasechte en gelukkige hsp"er, die haar hsp als een groot geschenk
ervaart.

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
Via de ormeus investeringspacks kan je 2 heel beloftevolle coins verwerven in pré-launch een
zeer voordelige prijs, want die komen maar rond oktober op de openbare exchange.
- ormeus cash coin, die nu aan 1.36$ staat en op 5 oktober aan 3$ op de markt komt. Elke week
gaat die 0,08$ omhoog tot aan zijn lanceringprijs van 3$ in oktober. Profiteer nu van deze
goedkopen instap want elke week verhoogt deze coin met 0.08$. Deze coin wil een pionier zijn
in het aanbieden van een stabiele coin, geruggesteund door een grote reserve die ze zelf
aanhouden

- 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
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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.

