Bekijk de webversie

Nieuwe maan 13 juni
Inzicht: contact met je binnenwereld

- Groepshealing op afstand
- In het ont-moeten, ontmoet je jezelf.
- Nieuwe maan 13 juni
- Je onzekerheid loslaten en zelf beslissen
- 67% winst vanaf dag 1 met je investering in coin
- greenx het bakje waarmee je data kan omzetten in klinkende
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Krachtige 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 13 juni 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,

Jouw bedrijf in de kijker
Wens je hier te adverteren of je worshop te plaatsen kan je
5000 mensen bereiken. Bijdrage 85€ excl btw.

transformatie tekening
Het is de passie van Stéphanie om voor jou letterlijk in woord
en beeld te brengen wat je ziel nu nodig heeft en welk proces
zich nu aan het voltrekken is.
Ook is het mogelijk om via dit proces een logo te laten
uitwerken. Met een gepast logo benadruk jij de essentie van
wat je wil schenken aan de maatschappij.
http://www.transformation-cards.com/

Communicatie met dieren
Het is Sandy"s passie om de dieren een duidelijke stem te geven.
Soms geeft je dier hierbij aan wat het zelf nodig heeft, maar soms reikt je dier je een duidelijke
spiegel en boodschap aan.
Een dierenvriend heeft altijd een belangrijke taak in je leven. Wil je hierover meer weten dan
kan jij Sandy contacteren via
sandy.vanschoonbeek@skynet.be

In het ont-moeten, ontmoet je
jezelf.
Ont-moeten, een schitterend woord, zeker in een
maatschappij waar alles moet.
Wist je dat je in 85% van de zinnen jezelf trakteert op het
woord moeten? Het eerste wat mensen me zeggen als ik dat vertel, is “ maar ik niet hoor, ik
gebruik zelden het woord moeten”. Dit terwijl ze al 4x het woord moeten gebruikt hebben in de 5
voorafgaande zinnen en zichzelf overtreffen door het meerdere malen in één zin te gebruiken.
Moeten. Wat is zijn impact op je leven en lichaam?
De essentie van moeten, is het je ontdoen van je spontaniteit en je te isoleren van je gevoel, je
letterlijk en figuur af te stompen of begrenzen. Maar er is ook een andere manier om contact te
maken met je eigen veld of de door je ziel zelf gekozen begrenzing. Het is een feit dat als je op
aarde komt, je komt om te spelen met materie. En materie is begrensde energie of afgebakend
en zichtbaar gemaakt potentieel.
Voel maar eens wat de energie vortex rond je hart doet, als je zegt: “ik moet nog ….. “. Je zal
merken dat de energie draaikolk als het ware naar binnen slaat en zorgt voor een soort van druk
op je hart streek. Je merkt ook dat je creativiteit stilvalt want je stapt al in een voorgekauwd,
vaststaand beeld. Verder zorgt dit woord voor spanning en verkramping in je lichaam want met
moeten verban jij creativiteit, fantasie en flexibiliteit want het kader is geschapen. Je vrijheid en
zelfexpressie is aan banden gelegd.
Wanneer je het woord moeten veranderd in mogen, zal je voelen dat de energie vortex rond je
hart zich als het ware opent en als 2 voelsprieten naar buiten reikt. Eéntje om in te voelen wat je
wil en ééntje om inspiratie of antwoord te krijgen. Je merkt hierbij dat je energie levendiger en
groter wordt, allerhande gedachten en mogelijkheden dienen zich aan. Je merkt een soort van
opgewondenheid en nieuwsgierigheid en je voelt je levendig en actief Je voelt je hierbij duidelijk
verbonden met alles om je heen en in uitwisseling met de buitenwereld.
Wie ontmoet, wordt geraakt vanuit een zich verbinden
Ontmoeten houdt in dat je iets ervaart vanuit een spontaan contact met jezelf en je laat
verrassen door de vorm via dewelke het tot jou komt. Een ontmoeting is telkens een verrassing,
een stukje herkenning. In het ontmoeten vallen dingen samen, is er een echte verbinding. Het is
een soort van samenkomen of geraakt worden zonder oordeel want alles mag en kan. Het is dit
moment van het totale aansluiten en volledig openstaan en geraakt te worden door iets of
iemand dat je inzicht geeft in een facet van jezelf.
Wanneer het moeten wegvalt sta jij open en ben jij als een onbeschreven blad. Telkens jij van
visie verandert herschep jij je leven, telkens jij je visie herkauwd bestendig jij je leven. Hoe meer
je vanuit overgave en vanuit het contact met jezelf in het leven staat, hoe meer je vanuit
potentieel bent. In deze zijns toestand, voel jij steeds in wat goed voor je voelt en wat jij wil
ontmoeten of aantrekken in je leven. Wie leeft vanuit moeten ontmoet weinig want het is al
allemaal ingekleurd en wat naar je toe komt vanuit moeten, voelt altijd oneigen en onprettig
aan..
Ben jij er klaar voor om alle moeten uit je vocabulaire te schrappen? Geef jezelf dan elke
morgen de opdracht om je bewust te zijn van wanneer jij het woord moeten gebruikt. Vervang
het dan door mogen en ontdek zo wat je echt wil. Laat je gevoel je leiden en weet dat je op die
manier de magie en de oneindige mogelijkheden van het leven ontsluit.

Nieuwe maan 13 juni in
tweelingen
Kop of munt, denken of voelen?
De nieuwe maan in tweelingen. Met tweelingen zal je voelen dat de energie je rusteloos kan
maken als je niet in contact staat met je gevoel. Tweelingen pikt heel snel in op de dingen en je
staat meer open om eens iets nieuws te proberen. De heer van tweelingen, mercurius staat in
het 7de huis in kreeft en krijgt extra energie van uranus uit het 4de huis. Dat wil zeggen dat je
focus en werkpunt zal liggen op het snel en efficiënt je leven de juiste vorm geven. De kosmos
wil je tot een helder inzicht brengen over wat JIJ volgens je gevoel nodig hebt om tot
zelfrealisatie te komen. Nu vorm je dit nog teveel volgens je oordelen.
En om dit te bereiken dien je uiteraard eerst bewust te worden van wat je nu echt wil. Mogelijks
kan je hierbij grote nood of behoefte voelen om hierover te praten met je partner of iemand die
je vertrouwt en nauw aan het hart ligt. Je leert nu om selectief te zijn voor jezelf en dat doe je
door de buitenwereld als klankbord te gebruiken. Dit vanuit een nieuwsgierig zijn naar waarom
anderen doen wat ze doen, wat hun drijfveer en motivatie is. Zo leer jij bij jezelf om contact te
maken met wat in jouw leeft en wat naar buiten wil komen. Deze omzetting is de transformatie
van kennis naar gedragen wijsheid.
Bewustwording van de macht van je woord
De tweeling energie is een ideale energie om nieuwe denkpistes te laten ontstaan maar haar
heer mercurius heeft een wrijvingsaspect met cheiron. Cheiron is een diepe wond in jezelf en je
zal uitgedaagd worden om het woord te nemen, om jezelf een duidelijke stem te geven. Hoe
lang zwijg jij al of denk jij geen stem in je leven te hebben? Je stem of het woord is macht, want
via het woord bepaal jij wat je in je leven zal ontmoeten. Ben jij je bewust van de macht van je
woord?
Als iemand me zegt: “Maar Isabelle, zo bedoel ik het niet of zo heb ik het niet bedoelt”. Dan is
het al te laat. Je uitgesproken of gedacht woord, is al verstuurd, heeft al direct aansluiting
gevonden in het collectief waar een gelijkaardige energie bestaat. Verder heeft het ook al zijn
informatie overgedragen op je lichaam.
Er wordt nog veel te laks omgegaan met het woord. Nog teveel mensen tateren er maar op los,
zich onbewust van het feit dat hun woorden wel degelijk lading hebben en direct het collectief
(pos of neg) versterken, dat aansluit op deze lading.
Stel jezelf volgende vraag: is elk gesprek waardevol en constructief of heb jij gewoon nood aan
contact en bezondig je je aan zinloos getater? Hoe bewust ga jij om met en hoe zorgvuldig kies
jij je woorden?
Retrograde planeten
In juni lopen heel wat krachtige planeten retrograde. Dat wil zeggen dat hun kracht vertraagt
wordt en verinnerlijkt uitgewerkt wordt. Met retrograde planeten is er een spontane behoefte aan
het ontwikkelen van je eigen normen en waarden en doelstelling. Je hebt ook lak aan wat
anderen willen of vinden. Je wordt minder geraakt door de buitenwereld.
Jupiter in schorpioen retrograde: dit is een zeer intense energie omdat je visie zeer plots en
extreem kan omslaan. De eis om meer diepgang en fundamenteel contact met jezelf is hier zeer
krachtig aanwezig en ook om je zo uit te drukken naar de buitenwereld. Neem je tijd, proef en
ervaar, extremiteiten vragen altijd zeer veel energie en zijn meestal onnodig.
Saturnus retrograde kan zorgen voor je willen bewijzen en verzetten tegen gezagsdragers.
Het brengt je onzekerheden en faalangst naar boven en je angst om je publiekelijk te laten zien.
Maar het brengt je ook in contact met je eigen doorzettingsvermogen. Gebruik je doorzettings
vermogen om meer vanuit je gevoel te leven en je minder te laten manipuleren door de
buitenwereld die je uitdaagt. Je hebt de wrijving met de buitenwereld nog om jezelf en je eigen
potentieel te ontmoeten.
Uranus retrograde kan drang geven tot een jezelf totaal willen bevrijden. Je eigen
onbegrensdheid en creativiteit kan hier om aandacht vragen. Onthoud dat je binnen de grenzen
van je eigen potentieel onbegrensd bent in de uitwerking.
Pluto retrograde geeft je toegang tot je reusachtige reservoir aan energie in jezelf. Om contact
te maken met de genezende intelligentie in jezelf door het bewust richten en inzetten van je
energie.
En alsof dat nog niet genoeg is zal ook neptunus vanaf 18 juni retrograde lopen en mars vanaf
26 juni. Er zijn zonder zon en maan, 8 planeten waarvan er deze maand 6 zullen retrograde
lopen! Dit is een zeer belangrijke voorbereidingstijd nu waarbij je letterlijk bij jezelf naar binnen
geleid wordt. Volgende maand hebben we de eclipsen 13 & 27 juli, die heel wat processen
zullen versnellen in het loslaten, reinigen, healen van karma en het stilletjes aan neerzetten van
een nieuwe structuur en visie. Door dit innerlijk of retrograde proces wordt jij naar binnen geleid
zodat je minder overweldig zal worden door het kosmische proces dat momenteel gaande is.
Neptunus retrograde brengt je in contact met je innerlijke werkelijkheid waar alles mogelijk is.
Hierdoor kan je gemakkelijk switchen van de buitenwereld naar de binnenwereld. Leer voelen
wat je leuk vind door iets in de buitenwereld af te toetsen aan je binnenwereld. En delete de
dingen uit je werkelijkheid die vloeken met je binnenwereld.
Mars retrograde helpt je contact te maken met je geremde zelfverzekerdheid omdat je vroeger
het zwijgen opgelegd wordt. Je zal een inkijkje krijgen in de vele veldslagen die je met jezelf
levert, in het hoe en op welke thema jij jezelf het meest bestrijdt. Gebruik je daadkracht om
daden van plezier en vreugde in je leven te stellen.
Hoop en positieve verwachting
Dit hele proces zal ondersteunt worden door een soort van hoop. We zijn nu toch al een hele
poos (bijna 50 j) bezig met deze huidige upgrade en groei naar meer bewustzijn en heel wat
mensen verliezen nu bijna de hoop omdat het nog niet echt zichtbaar is. Wel de driekhoek
mercurius, jupiter en neptunus zal je voeden met vernieuwde hoop en vertrouwen. Mercurius en
jupiter breken als het ware door je illusies en oordelen heen.
Met de driekhoek venus jupiter uranus kan je je plots bewust worden van de ware schoonheid
en magie van het leven. Dat kan nu uitvergroot worden in je leven. Dit zal de trigger zijn voor je
om met hernieuwde energie het kosmische healingsproces en ascentieproces te ondersteunen.
Laat je raken door de ware magie van het leven, sta ervoor open en nodig die uit in je leven. Het
is tijd om ons geschenk ter herinneren nl dat we machtige scheppers zijn en dat we op aarde
gekomen zijn om vreugde en schoonheid vorm te geven
De klassieke vraag
De klassieke vraag die ik van al mijn klanten, zonder uitzondering krijg is: “Isabelle, wat is mijn
taak hier op aarde, wat kom ik hier doen, wat moet ik hier realiseren?”
Lieve mensen, niks moet. Wel accepteerde je de uitdaging en verantwoordelijkheid om al het
potentieel dat al in jou aanwezig is, het licht te gunnen. Met andere woorden, je hebt geen
duidelijk doel of target! Het enige wat je hier komt doen in deze materiële wereld, is het
experimenteren met een heel specifiek onderdeel van je schepperskracht. Welke onderdeel dat
is, dat is net je uitdaging om het te ontdekken.
Hoe ontdek je het? Door je instrument verstandig en respectvol te gebruiken nl je lichaam. Met
je lichaam kan je voelen wat op je frequentie aansluit. Alles wat je een goed gevoel en vreugde
geeft, sluit aan op je frequentie en met die dingen mag je aan de slag. Wat het resultaat zal zijn,
is een groot vraagteken maar één ding is een feit, het is de bedoeling het het je meer energie,
vreugde en schoonheid brengt.
Ben je er klaar voor om dit nieuwe pad in te slaan? Want in juli mag jij dat nieuwe pad
opstappen, liefst zonder oude ballast.
Ondersteun jezelf maximaal tijdens dit proces door je in te schrijven voor de groepshealing die
doorgaat vanop afstand. Dit zorgt ervoor dat jij op je eigen tempo de frequenties uit de
groepsenergie kan integreren. Achteraf krijg je een uitgebreidt verslag waarmee je zelf aan de
slag kan in je eigen leven. Kost 15€, inschrijven door me een email te sturen
isabelle@isahealing.eu

Je onzekerheid loslaten en
gerichte keuzes maken
Laats kreeg ik een email van een hele lieve dame die me liet
weten dat ze nog heel onzeker is over het feit of het wel zal
goed komen en ze vroeg me hoe ze deze onzekerheid te lijf
kon gaan.
Je moet nergens tegen vechten
Heel belangrijk is om te begrijpen dat er niks in het leven je
aanvalt of bespringt, dat er niks is waartegen je "moet"
vechten.
Alles valt en staat met het feit welke keuzes jij maakt. Zolang jij niet kiest voor jezelf, zolang jij
buigt onder de druk van je denken en weigert te leven vanuit je gevoel ben je onzeker en heb je
het gevoel een speelbal te zijn. Enkel het bewust keuzes maken en je loskoppelen van het
resultaat zorgt ervoor dat jij stevig op eigen benen kan staan. Ook is het zo dat je enkel de
macht hebt om keuzes te maken in je eigen leven. Wat een ander met zijn/haar leven doet, ligt
buiten jouw bevoegdheid en macht.
Wat wil jij voor jezelf?
Zolang jij deze vraag voor jezelf niet beantwoord en je blijft anderen op de eerste plaats zetten
zal jij je energie afbuigen naar beneden. Net als het vraagteken. Van het ogenblik dat jij zegt :"
ik wil" richt jij je op en ben jij als een antenne die zowel informatie ontvangt uit de kosmos, als
informatie de kosmos instuurt.
Je hebt enkel de macht en vrije wil op het thema WAT jij wil voor JEZELF. Echter op het
resultaat of hoe iets naar je toekomt en wanneer heb jij geen inspraak meer. Daarom dat het zo
belangrijk is om de kosmos duidelijk te laten weten wat jij wil anders krijg jij zomaar dingen op je
hoofd totdat jij duidelijk leert invoelen en zeggen ja dat wel en nee dit niet. Angst roep je op als
je vastloopt in hoe je iets gerealiseerd wil zien want je voelt intuitief aan dat je daar geen greep
op hebt. Accepteer jouw macht en verantwoordelijkheid en respecteer ook de macht en
verantwoordelijkheid van de kosmos.
Concreet wil dat zeggen dat als je je op het resultaat focust je daarmee het contact met jezelf
verliest omdat je je op het terrein van de kosmos begeeft. Blijf gewoon bij wat jij wil en leuk vind
en bevestig dit naar de kosmos, dan kan de kosmos haar werk doen en je dingen sturen die
hierop aansluiten.
Vul je leven en energieveld met wat je wel wil en je zal merken dat je materiele buitenwereld dit
zal beantwoorden.

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

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.

