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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 juli 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

Zijn je woorden als een geweer?
Deze week mocht ik weer een krachtig staaltje aanhoren van
hoe diep de impact is van uitgesproken woorden.
Deze week was ik bij iemand die rectumkanker heeft en de
arts vond het nodig om oa het rectum volledig weg te snijden.
En daarmee is de bilspleet van die dame ook volledig
dichtgenaaid.
Toen ik haar tijdens een gesprek vertelde over de kracht en impact van woorden, keek ze me
plots verbijsterd aan. Weet je zei ze, mijn moeder spraak maar over kanker en zei heel vaak : "
zwijg of ik ga je gat toenaaien". In west vlaanderen is je gat het dialect voor je achterwerk.
En kijk nu zegt ze, ik heb kanker en mijn gat is dichtgenaaid.
Gebruik je woorden bewust
Ik hoop dat bovenstaand verhaal je de moed en discipline geeft om vanaf nu veel bewuster met
je woorden om te gaan.
Heb je nog kleine kinderen of kleinkinderen weet dan dat je woorden met kracht gesproken een
programma vormen bij je kind.
Woorden in liefde of in woede toegebeten zijn beide even krachtig en zorgen voor een
dienovereenkomstige imprent en programma.
Ik het niet zo bedoelt
Het ik "ik heb het niet zo bedoelt" komt altijd te laat. Eenmaal een woord met kracht
uitgesproken wordt, treedt het in werking.
Bewustwording en bewustzijn is de enige remedie voor gezondheid , voor jezelf en je omgeving;
Welke woorden spreek jij: zijn ze dodelijk of geven ze leven?

Nieuwe maan in kreeft: 13 juni
De nieuwe maan staat in kreeft in het eerste huis. Eén, is de
bron van wie en wat je bent op vandaag, dat wat je stuwt. Je
eerste huis is als je eerste oogopslag na het ontwaken. Is dat
positief dan mag jij je verheugen op een fijne dag, is het
negatief waak je dan voor een dag vol frictie. Zo is het ook met
je persoonlijk leven. Het is je eerste indruk, je eerste stap en
daarmee ook verbonden met wat je verwacht van het leven en hoe jij erdoor in beweging komt.
Kreeft op het eerste huis
Je stuwing zal zeer gericht zijn op je gekoesterd en veilig voelen. Met deze nieuwe maan zal je
intuïtie nog veel scherper zijn en zelfs neigen naar overgevoeligheid. Introspectie en rust is nu
super belangrijk want je kan lange tenen hebben en alles veel te persoonlijk nemen en
dichtklappen.
Omdat het eerste huis een: “hé, ik ben er en wat nu?’ is, kan jij nu zicht krijgen op wat voor jou
belangrijk is om je fysiek thuis te voelen. Zowel goed in eigen vel als in je huis. De kreeft
energie is normaal een zorgzame energie die zowel op jezelf als op de ander gericht is. Hoe is
je omgeving voedend of laat jij je leegroven? Voedt jij anderen of roof jij? Wat heb jij nodig aan
structuur om je goed in je eigen vel te voelen? Heb jij nog aandacht van anderen nodig om je
goed te voelen of kan jij al stevig op eigen benen staan? Verschuil jij je nog achter je schild?
De kracht van de nieuwe maan
Met nieuwe maan komt de maan op terwijl de zon ondergaat, in een perfecte dans en balans.
Maan gevoel en zon bewustzijn raken elkaar dan Daarom is het tijdens de periode rond nieuwe
maan gemakkelijker om in contact te komen met je wensen en verlangens. De maan of ziel
maakt dan sterkt contact met je bewuste persoonlijkheid en laat je weer laten voelen wat je
essentie is. En de zon geeft je energie. In kreeft energie sta je wel voor de uitdaging om echt
stem te geven aan wat je wil, want een kreeft benadert mensen en dingen zijdelings en indirect
omdat ze zich op tijd wil indekken. Dit indekken en omtrekkend communiceren en handelen, zal
doorprikt worden.
2 zonsverduisteringen
Verduisteringen voel je weken ervoor tot vele maanden erna en ze zorgen voor zichtbare
resultaten in de materiële wereld. Voorbeeld de krachtige stormen die de laatste weken door
frankrijk raasden. Natuurrampen, of uitbarstingen of een overlijden van een bekende persoon.
Verduisteringen roepen je aandacht. Het leven vanachter je kreeftpantser zal aangepakt worden
want zolang je je maar veilig voelt vanachter je schild wil dat zeggen dat je leeft vanuit angst in
plaats vanuit scheppende levensvreugde. De volgende weken zullen het je bijzonder moeilijk
maken als je je nog wil verschuilen voor je eigen ziel en essentie. Want deze nieuwe maan van
13 juli en de volgende van 11 augustus gaan beiden gepaard met een gedeeltelijke
zonsverduistering. Een bijzondere tijd dus !!
Twee nieuwe manen wiens zon verduistert wordt, dat beloofd weer. Hierdoor wordt je
persoonlijkheid meer gedimd en blijft je pure bewustzijn over. De zonsverduisteringen zijn
prachtige, krachtige momenten voor zelfbewustzijn vanuit contact met je innerlijke potentieel.
Het jaar 2018 kan je zien als een ijskliever, die zich door het angst-ijs om je hart zal boren. Een
prachtige kans voor de velen die nog gevangen zitten in een oppervlakkig leven.
Bewustzijn is stilte, is invoelen bij jezelf. De mensen die nog gevangen zitten in
oppervlakkigheid hebben van de eerste tot de laatste seconde lawaai nodig, radio, tv, blijven als
gebiologeerde motten gevangen in de drama’s van het nieuws, vertonen valse nederigheid door
zichzelf weg te cijferen, moeten steeds maar weer tateren om energie te roven van anderen,
gooien met kusjes en lieve woordjes, denken dat ze verlicht zijn omdat ze namasté
gebruiken…….. Maar wie bewust is, weet zich gevoed door de stilte en heeft genoeg aan 1 juist
woord. Oeverloos getater is een garantie voor energie verlies, want elk woord draagt een stukje
van je energie. Maar ook luisteren naar zulke lege woorden is gevaarlijk want dan geef jij
energie aan de tateraar en zijn jullie beide leeg. Maak bewuste en ziels-gezonde keuzes.
Waak je met andere woorden, voor een je verliezen in oppervlakkig geklets, klaagzangen en het
afgeven op anderen, het blijven hangen in het verleden, want deze verduistering in kreeft wil je
echt laten voelen hoe jij jezelf en anderen kan voeden en koesteren. Voeding en koestering, is
enkel mogelijk als je spreekt en handelt vanuit je hart. Best wel grappig als ik zie hoe mensen
denken dat als ze veel hartjes en andere mooie icoontjes sturen via what’app of messenger ze
dan denken dat ze liefdevol zijn. Krijgen ze daarop geen respons worden ze boos. Maar
voorwaardelijke liefde oooh daar bezondigen ze zich niet aan hoor. Liefde, zo onbegrepen
terwijl het zo eenvoudig is.
Het is mijn ervaring dat bij echte liefde het spreekwoord: “minder is meer” opgaat. Als je het echt
meent is 1 hartje voldoende. Wie iets wil bewijzen, toont enkel dat het niet gedragen is door het
zelf= het is fake. Liefde is eenvoudig en puur. Dit is bewustzijn, voelen wat de lading is van je
woorden en van je handelen.

Pluto retrograde in steenbok
Deze staat opposiet de nieuwe maan en met jupiter in schorpioen. De harde kreeftenschalen,
waarbinnen velen zich opgesloten hebben, zullen barsten vertonen want de roep om
verandering, vernieuwing en doorbraak wordt door de kosmos mee ondersteunt. Pluto is
destructie en wedergeboorte, verandering en pure veerkracht. Collectief is er nu de
spreekwoordelijke sprong in het diepe door keuzes te maken vanuit je hart en je dan over te
geven aan het proces in het volle vertrouwen. Doel is vernieuwing en verjonging vanuit het
contact tussen jezelf en het leven. Een bewuste uitwisseling en wisselwerking tussen mens en
kosmos ipv een speelbal te zijn van het leven. Pluto kan behoorlijke shocks uitdelen en voor
schorpioen is crisis het middel om je dwingen los te laten.
Daar krijg ik grijze haren van
Wat hebben vernieuwing en verjonging met elkaar te maken, denk je nu misschien? Je kent het
gezegde : ” daar krijg ik grijze haren van”? Wel lieve mensen, als je eerlijk bent met jezelf over
wat je echt wil en je hebt de moed om tegen de oppervlakkigheid in te gaan van je omgeving,
zal je merken dat je zal verjongen. Oeverloos geklets, geklaag en ernaar luisteren uit
“beleefdheid” vreet energie, zuigt je helemaal leeg en je krijgt er grijze haren van ;-)
Enkel zorgen en angsten remmen je om voluit gelukkig te zijn en te genieten. Pluto en jupiter in
schorpioen brengen je op de knieën zodat je bevrijdt terug kan opveren. Crisis is een middel om
je te laten stoppen in het over je eigen grenzen gaan, zo wordt je op de knieën gedwongen en
wordt je behoed voor verdere misstappen. Op je knieën sta je voor de keuze en kan ja zeggen
tegen jezelf en opstaan (verrijzen). Ik heb al 3 zulke crisis mogen meemaken in mijn leven en ik
ben er zeer dankbaar voor.
Het is ongelooflijk hoe we als mens vastzitten in onze poging controle te willen houden, in het
opleggen van eisen en voorwaarden aan het leven ipv gewoon in te voelen wat we willen en ons
over te geven aan onze wensen. Maar we zijn er doodsbang voor. Bang waarvoor? Voor de
magie van het leven? Man, man, man wat doen we onszelf toch aan. Wens, vlieg en geniet van
de rit = pure alchemie. En zeg ik vanuit mijn bijna 4de “crisis” waarin ik momenteel zit en die me
uitdaagt op een heel diepe oude kwetsing.
Ik had de moed een belangrijke beslissing te nemen maar merkte dat ik onder het vliegen de
moed in moet veranderde en ik duikelde bijna naar beneden. Om de crisis te vermijden heb ik
de moet losgelaten en ga ik nu gewoon genieten van deze vlucht. Enkel bewustzijn en het
bewust contact hebben met mezelf heeft me behoed voor een crisis.
Lieve mensen, het klinkt angstaanjagend: ijsbreker die het angst-ijs rond je hart doorboord,
buigen of barsten, je kreeftpantser breken, crisis en op de knieën gaan, maar het is muziek voor
de oren die luisteren naar de roep om bevrijding. De magie van vraag en antwoord waar wij
mensen o zo bang voor zijn omdat we steeds weer de controle willen houden. Wat wil je
controle of bevrijding ? Focus je op de bevrijding in plaats van op de beweging. De bevrijding is
de wens, het hoe het gebeurd is eigenlijk onbelangrijk. Laat je angsten en beklemmingen maar
een snelle dood sterven, leve de vrijheid en de scheppende levensvreugde. In 2018 wordt er
echt wel baanbrekend werk verricht, JOEPIE, alle hens aan dek want een totaal nieuwe koers
wordt collectief uitgezet en gevaren. Ik vaar al mee, wie nog? De boot noemt overgave.
Maximum profiteren van deze krachtige energie
Dan kan je insschrijven voor de groepshealing die doorgaat op afstand. Inschrijven door een
email te sturen naar isabelle@isahealing.eu. Kost 15€ incl verslag
https://www.zichtbaar.be/klantervaringen-groepshealing-op-afstand/

Van moet naar moed
Eén letter verschil doch een wereld van verschil. Ik merkte dat
ik een paar weken terug de moed had om mijn hart te volgen
maar onderweg ongemerkt van moed naar moet switchste.
De moed om mijn hart en wensen te volgen gaf me vleugels
maar toen de onzekerheid en de angst zich kwam mengen
merkte ik dat ik mezelf dwang en eisen begon op te leggen. En zo ging ik recent stevig over
mijn eigen grenzen en heb ik mezelf uitgeput.
Ongelooflijk hoe we het ons als mens zo gemakkelijk moeilijk kunnen maken. Gelukkig werd ik
me op tijd bewust door me de vraag te stellen: waar heb ik het meeste probleem mee? En door
het te belichten kon ik terug naar moed switchen.
Diep ademen, loslaten en vertrouwen zodat de magie haar werk kan doen.
Als je bereid bent om je hart te volgen, is het heel belangrijk om de moed te houden en uit de
controle te blijven.
Als mens met vrije wil kan je enkel invoelen wat goed voelt, daarop een wens formuleren en het
hoe en wanneer loslaten.
Kijk eens naar de moetjes nu in je leven en verander ze in moed.
Succes

Cryptocurrency je TOEKOMST
wees er op tijd bij

Waarom cryptocurrency nu
zeer interessant is.
1 Bitcoin op zijn nieuwe bodem.
Bitcoin is nog altijd de munt die alle crypto"s trekt. In december - januari was er de piek van
2000% winst, zoals je hiernaast kan zien. Maar op vandaag zie een gezonde bodem de nog
altijd aftikt op 680%
Op de gafiek hiernaast is duidelijk te zien dat de Bitcoin voor een derde maal de bodem in de
grafiek aanstampt. Dit is een zeer positief teken dat meestal erna voor een duidelijke opvering
zorgt. Driemaal is scheepsrecht? Kijk, we gaan hier niet zwart op wit verklaren dat dit de finale
bodem is, maar we zullen u wel vertellen dat nu kopen geen slechte optie is.

2 De handelsoorlog tussen America en China
In de afgelopen dagen kondigden de grootste handelsblokken van de wereld – Amerika & China
– enorme tariefverhogingen aan voor de import van hun goederen. We weten ook uit het
verleden wat dan werkt op de beurs, en wat niet.
Obligaties en andere schuldgerelateerde producten zijn uit den boze. De inflatie hakt in op de
koopkracht.
Aandelen zijn dan ook zwak omdat ze de inflatie amper kunnen bijbenen. En als inflatie te hard
stijgt, krijgen de aandelenmarkten ook klappen.
Wat welk aantrekt zijn dan grondstoffen. Maar je zal merken dat de grondstoffen concurrentie
zullen krijgen van de cryptocurrency.

3 Volgende uitspraak zegt voldoende
Assia van eToro denkt dat nu investeren in crypto “net zo goed is als een investering in het
internet tien jaar geleden”, gelet op het revolutionaire karakter van de blockchaintechnologie.
Het is natuurlijk wel zo dat het belangrijk is dat je de juiste crypto"s eruit haalt.
HIeronder nog eens de grafiek in het groot.

Een coin bedrijf met super potentieel
Het bedrijf waar ik graag mee werk ik IQ CHAIN en die heeft volgens mij een fantastisch
concept en structuur. DIt is een start-up die nu ongeveer 1 jaar bestaat en al ontzettend veel
gerealiseerd heeft in 1 jaar.
- ze zitten in de top 20 van de grootste miningbedrijven
- hun eerste coin orme is van okt op de beurs en noteert al in de top 10 van de coinsbeurzen.
Dit is zeer veelzeggend als je weet dat je zeer moeilijk binnen geraakt in die top 10 coinbeurzen.
- 40% van hun opbrengst wordt direct terug geherinvesteerd in meer miningcappaciteit.
- deze coin is gedragen en gebackuped door een eigen cryptoreserve (ORV genoemd) van
bitcoins, bitcoin cash, ethereum, dash en lite-coin. Een soort van crypto goud standaard die
voor een stevige basis koers zal zorgen. Deze ORV is nog maar recent in de running en is zich
snel aan het opbouwen. Met een paar weken zien we dat zeker weerspiegelt in de koers. Het
voordeel van deze ORV is dat hij dat de volatiliteit die de crypto"s kenmerkt, zal stabiliseren. Ik
heb deze week alvast nog orme bijgekocht. Orme kan je kopen op de cryptopia beurs via deze
link .
- wanneer je een account hebt binnen IQ CHAIN (registreer je hier, kan je je orme uit cryptopia
naar je account brengen en daar kan je ze 1 jaar vastzetten en krijg je elke maand 5% intrest in
ormeus cash coin uitbetaalt.
- hun 2de coin ormeus cash coin komt rond 5 okt op de markt en zal een betaalt coin zijn met
een eigen betaalapp en betaalautomaat. (zie foto hieronder). Deze kan je nu in pré-launch
aankopen via een crypto investeringspakket. Deze kan je ook 1 j vastzetten aan 5% per maand
(= 60% op jaarbasis)
- het is hun bedoeling om per jaar telkens 2 nieuwe coins te lanceren, met onderliggende
waardevolle projecten, telkens aan spotprijzen via hun investeringspakket.

Crypto investeringspakket van IQ CHAIN
Via deze investeringspacks kan je 2 heel beloftevolle coins verwerven in pré-launch aan een
zeer voordelige prijs.
67% DIRECTE winst bij intekening
Maar daar boven op krijg je bij elke investering direct 67% extra boven op je inlegsom aan gratis
cions en je oorspronkelijke investeringsom wordt je gedurende 308d dagelijks terugbetaalt in
ormeus cash coin.
- ormeus cash coin, die je nu aan 1.5$ vast kan aankopen. Deze coin is een betaalcoin (je zal er
alles mee kunnen kopen) en wil een pionier zijn in het aanbieden van een stabiele coin,
geruggesteund door een grote reserve die bestaat uit 50 miljoen orme coin. Deze coin kan je al
voor 1 jaar vastzetten in je account en je krijgt er 5% bovenop elke maand (= 60% extra per
jaar)
- 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.
Hieronder zie je de mogelijke investeringssommen en wat je krijgt per pakket. Vraag me gerust
om meer info of om je accounts aan te maken.

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
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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.

