Bekijk de webversie

Nieuwe maan 06 jan '19
Jezelf serieus nemen in 2019

- Groepshealing op afstand
- Geldinzameling goed doel: opzet naaiatelier India/Nepal
- Wat heeft 2019 voor jou in petto?
- Nieuwe maan in de verantwoordelijke steenbok
- Het smokkelpad
- Ik wil enkel het beste voor jou!
CRYPTO NEWS
De crypto bot of de computer die voor jou belegt in de btc.

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 06 januari 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 & datum
Abonnement: 120€ = 8 + 2 gratis,

ADVERTEREN VIA DEZE NIEUWSBRIEF
Geef jouw bedrijf een boost en laat anderen kennis met je maken. Wens je hier te
adverteren of je worshop te plaatsen kan je 5000 mensen bereiken.
Promo 55€ excl btw ivp 85€ excl btw.

Voor wie nog op zoek is naar een Nieuwjaarsgeschenk, is er
de mogelijkheid voor mini groepsabonnement 4+1gratis voor
60€.Stuur me een email dan mail ik je een cadeaubon die je
kan afdrukken
Gun jij jezelf voor 2019 een schitterend geschenk dan is er de
mogelijkheid voor een intens groeitraject. Het traject bestaat
uit 7 coachingen van 1u om de 14 dagen en kost 875€ (factuur is +btw) en je krijgt er gratis een
groepshealing abonnement van 10 sessie ter waarde van 120€. De verslagen van de
groepshealing worden ook gebruikt tijdens de coaching.
Velen vragen mij naar een opleiding voor healer/coach en ik ben hiermee bezig. Maar nu ik in
spanje woon is het wat zoeken onder welke vorm ik het zal brengen.

Benieuwd naar de influisteringen van je ziel?
Je kan voor 2019 een zieletekening laten maken die je de
rode draad zal geven voor wat je ziel in 2019 wil
uitwerken.
Sta je voor een nieuwe uitdaging dan toont de
zieletekening je de essentie van deze uitdaging.
Benieuwd? Laat het je ziel je tonen en vraag nu je zieletekening aan
via transfocards@gmail.com

Dank aan alle mensen voor hun gulle gift voor het
India/Nepal project: de opzet van het naaiatelier,die vrouwen
de kans geeft om zelfstandigheid te verwerven want zij zijn
daar nog steeds eigendom van een man.
Heb jij ook een gul hart? Elke gift is van harte welkom op

BE10 9799 7733 3104 met als ref: steun nepal

Via Lucia haar blog kan je meegenieten van dit avontuur http://luciaontdekt.blogspot.com/

Wat heeft 2019 voor ons in petto
Als we kijken naar 2018 kunnen we het al een beetje
voorspellen. In 2018 kregen we het collectief “hard” te
verduren op volgende thema”s
oude muren en weerstanden werden afgebroken
oude diepe kwetsingen werden naar boven gebracht
je eigen grenzen duidelijker maken, stoppen met zelfwegcijfering
er waren vele mogelijkheden om te proeven van de energie van liefde en er
werden paden geopend waardoor meer tweelingzielen of diepgaande relaties
mogelijk zouden worden
de klemtoon lag op het healen van de vrouwelijke energie en de moederbloedlijn,
zodat jij meer ontvankelijk kon worden voor je innerlijke bron
Waarom was het zo belangrijk om de vrouwelijke energie te healen in 2018?
De enige constante is de constante verandering. Het leven zorgt ervoor dat die
beweging mogelijk is, door het samenspel van mannelijke en vrouwelijke energie.
De illusie van het afgescheidenen zijn, zorgt ervoor dat je denkt dat er een
samenspel is van 2 duale krachten. Maar in essentie is alles zowel mannelijk als
vrouwelijk. Zolang de mens leeft vanuit het niet-verbonden-zijn-met-de-bron, kan je
enkel de weg terug naar eenheid vinden, via het spelen met de beide krachten.
Maar om het spel te kunnen spelen is inzicht een heel belangrijke factor, zodat je er
grip op leert te krijgen.

De vrouwelijke energie is verbonden met de materie. De materie is net als de
vrouw, een ontvankelijke of ontvangend concept voor de mannelijke energie. De
mannelijke energie is het licht, dat de bron uitstuurt. Licht is informatie, maar het is
de ontvanger die bepaalt welke vorm eraan gegeven wordt. Jij, mens, bent de
vrouwelijke kracht waarin de informatie van de bron gebed ligt. En het is jij die
bepaalt waaraan jij vorm of gehoor geeft. De vrouwelijke energie is de macht die de
keuzes maakt en die daarmee de vorm bepaalt.
Welke keuzes heeft de mens?
In essentie heeft de mens “maar” 2 keuzes. Je kiest vanuit wat je een goed gevoel
geeft of je kiest vanuit dat wat je denkt dat juist is. Het leven is duaal = bestaat uit 2,
denken en ervaren, twijfelen of weten. Het antwoord of de bron is in beide gevallen
het voelen. Het voelt goed (liefde) of het voelt niet goed (angst).
Binnen elk gevoel (goed of slecht) heb je onbeperkte mogelijkheden, dwz situaties
waarin je keuzes kan maken.
De vraag is nu, waarop wil jij een antwoord zijn?
2019 nodigt je uit om een antwoord te zijn op de informatie van je bron
De collectieve energie is al een paar jaar aan het verhogen, zodat meer en meer de
bron informatie tot uiting kan komen. Met bron informatie wordt liefde maw het goed
gevoel bedoelt. In 2019 wordt jij mens, uitgenodigd om een antwoord te zijn op jouw
gaven en talenten. De oude patronen van anderen op de 1ste plaats zetten, het
jezelf wegcijferen ga jij in 2019 anders invullen. In 2019 krijg je de kans om te
ontdekken hoe je vanuit liefde een ongelooflijke constructieve macht kan aanboren.
Je leert meer leven vanuit je essentie. Dus elke mogelijke verbinding van tot elke
mogelijk vorm/materie, die onzuiver is aan je bron zullen verdwijnen. Denk hierbij
aan al je relaties, zowel relationeel, vriendschappelijk of zakelijk. Passen die bij jou?
Zijn die een uiting van liefde of voelen ze aan als een verplichting ?
De hamvraag voor 2019 zal zijn: waarom verbind ik me met dit of die persoon?
Een bewust richten van je energie en aandacht is het avontuur voor 2019, want
bewustzijn is je verbinden met iets. De uitdaging is om je meer en meer te
verbinden met je innerlijke bron in plaats van met bronnen buiten jezelf. Door meer
dingen te doen die je vreugde en plezier opleveren. Zolang je dingen blijft doen uit
angst voor gebrek, zal jij gebrek blijven ervaren.
2019 onder de invloed van 12 de gehangene en 3 keizerin
Het leven is pure overvloed en jij als mens bepaalt zelf hoeveel jij voor jezelf toelaat.
2019 is numerologisch een 12 en 3 jaar.De 12 de tarotkaart de gehangene, die je
toont dat je niet op eigen voeten staat omdat je het denken (je oordelen) teveel laat
doorwegen. Healing of balans zal je kunnen bereiken door de dingen op zijn kop (=
vanuit de tegenoverstelde invalshoek) te bekijken. Symbolisch toont die dat je weer
plezier kan krijgen in je leven door het helemaal anders te doen. Dat wil zeggen
collectief mensen zullen uitgenodigd worden (willens nillens) om tot inzicht te
komen, om dingen te doorleven en doorvoelen. Met andere woorden de klemtoon
zal liggen op bewustwording door het stevig doorvoelen van het keurslijf waarmee jij
jezelf pijnigt. In films zie je dat iemand onderste boven ophangen marteltechniek is.
Wel lieve mens, in 2019 kan jij je bewust worden van hoe jij jezelf martelt. Denk jij
hieraan te kunnen ontsnappen en je te blijven verstoppen in overlevingsstrategieën,
zal je ziel je letterlijk dwingen tot rust en teruggetrokkenheid. Je kan idd symbolisch
gehangen worden totdat je (uit) breekt en je wil overgeven aan je zielepad.
Passiviteit word doorbroken en het opgeven van het zelf wordt herstelt.
2019 zal een zeer speelse en vrolijke energie dragen want het is numerologisch een
3 jaar. In mijn persoonlijke numerologie zit veel 3 energie, dus ik ken die energie
zeer goed. De drie energie verwijst in eerste instantie naar je 3de chakra, of plexus
solar. Je balans vinden tussen macht en onmacht door trouw te zijn aan jezelf =
zelfvertrouwen.
Met de drie energie, maak je van alles iets unieks en leuks, want van 1 & 1 maak jij
iets = 3. Misschien begrijp je beter de lading van de drie als ik je zeg dat het ergste
wat ik mij kan indenken is, dat als ik op mijn sterfbed zou zeggen: “ Had ik maar dit
of dat gedaan”. In de drie draait het echt om de ervaring, minder om het doel. Ik
loop liever met mijn kop tegen de muur dan iets niet geprobeerd te hebben. Je wil
geproefd hebben van zoveel mogelijk dingen of zoveel mogelijk dingen
uitgeprobeerd hebben. De drie energie zal jou in 2019, uitnodigen om je grenzen te
verruimen.
De drie kan je symbolisch zien als het zout der aarde. Lees hier het verhaal van de
zoutprinces. Zout laat gerechten lekker smaken, en het zout in jouw leven is plezier.
Plezier zorgt voor groei en uitbreiding, want als je iets leuk vind wil je er meer van.
Groei, genezing, verruiming en uitbreiding zijn gelinkt aan de planeet Jupiter , die de
heerser is van boogschutter. Boogschutter is de man die met pijl en boog schiet.
Mijmeren, is een schitterende tool en brengt je zoveel inzichten omdat je op een
ontspannen manier in het concept gaat.
Mijmeren doe je als volgt, je maakt associaties. Boogschutter, schutter, boog en pijl,
amor, …..vul zelf maar aan. Om het artikel niet te lang te maken ga ik er hier verder
op in een ander artikel:” De kracht van de boogschutter begrijpen.”
2019 je bestemming ontdekking
Velen vragen me wat hun bestemming is en hoe ze die kunnen vinden. Je
bestemming is je gift, dat je te bieden hebt. Je gift is liefde en liefde is vreugde en
plezier.
Stel jezelf de vraag: “ verrijk ik met wat ik doe zowel mijn eigen leven als dat van
anderen?” dan ben jij bezig met je bestemming of leef jij vanuit je bezieling.
Als je leven een gif is dan leef jij in een waanbeeld, een oordeel, een verwachting,
een eis en ben jij bezig met een vorm van angst = liefdeloosheid.
Het leven is een gift, een geschenk voor wie bewust is. Zolang je onbewust leeft
heb je het idee dat het leven een gevecht is, iets dat jou overkomt en waarin jij geen
stem hebt. In 2019 zal jij, als jij bereidt bent, kunnen ontdekken dat het leven een
geschenk is, door te leven vanuit je eigen interesses = wat belangrijk voor je ziel is.
Onder deze jupiter kracht zal het gemakkelijker zijn om ziektes, verslavingen of
problemen te begrijpen en los te laten. Pessimisme of negativiteit die
getransformeerd wordt tot positiviteit en optimisme.
De planeetkrachten in 2019
Heel wat direct inwerkende krachten in de eerste maanden zullen ervoor zorgen dat
je als het ware in een stroomversnelling komt. Het is weer een voorbereidingsjaar
naar een ander bijzonder jaar nl 2020 waarin pluto en saturnus samenspannen in
steenbok. En zeldzaamheid en een duidelijk fase van afronding en wegwerken van
laatste losse eindjes. Machtsstructuren komen in crisis want op dit omslagpunt is
het misbruik als een boemerang die nu terugkeert naar zijn schepper.
Begin maar komt uranus in stier met plots veranderingen mogelijk in werk en woon
thema’s. Er zal collectief een roep zijn naar meer alternatieve manieren van wonen
en werken met meere respect voor de natuurlijke schoonheid, de natuur en de
onderlinge samenhorigheid . De stier houdt van gemak, comfort en schoonheid.
Familie en vrienden maken het leuker en mooier, de natuur geeft je de ruimte en
alles wat je nodig hebt en de dingen mogen er gewoon zijn zoals ze zijn. Mensen
maken in 2019 de bewuste keuze inzake het willen voortbestaan. Als mensen nu
blijven verder kiezen voor liefdeloos denken en handelen, zeggen ze eindelijk dat ze
niet willen leven. Leven is hier verbonden met moeder aarde / de natuur. Het
voorbestaan van de aarde hangt af van hoeveel mensen nu collectief, vanuit het
hart ja zeggen tegen het leven. Maak je geen zorgen, er is al eeuwen in shamballa
een groep hoge zielen die voor tegenwicht zorgen. Maar omdat de frequentie op
aarde verhoogt, krijgen we als mens, meer en meer zelf de verantwoordelijkheid.
Ook dit jaar worden de trillingen weer verhoogd, vooral in de lente zal dit het meeste
voelbaar zijn.
Al met al een jaar dat veelbelovend kan zijn als je meesurft op de stroom. Via de
maanartikels en de verslagen van de groepshealingen, die telkens doorgaan met
nieuw en volle maan, ben jij optimaal uitgerust om het maximum te halen uit de
universele frequenties die spelen.
Ook in 2019 ben ik voor jullie om jullie te inspireren om eerlijk te zijn met jezelf en
om wijze keuzes te maken voor jezelf.
Ik wens jullie dan ook heel veel plezier toe in het nieuwe traject dat 2019 zal openen
voor je. Moge dit resulteren in vreugde, gezondheid en geluk.
Inspireer en steek anderen gerust een hart onder de riem door dit artikel te delen.

De nieuwe maan 6 januari 2019 in de
verantwoordelijke steenbok
Eerst en vooral hoop ik ook dit jaar terug te mogen
inspireren en ik wens jullie van harte een 2019 vol plezier
en vernieuwing.
2019 zet in met een nieuwe maan met een gedeeltelijke
zonsverduistering. Een zonsverduistering voel je toch
zeker wel een 6tal weken doorwerken. Deze kan je het
gevoel geven dat er iets om aandacht vraagt maar dat je
er net niet bij kan. Het zal aanvoelen als de frustratie van
het zoeken naar een naam of woord, je hebt het bijna en
pats het ontsnapt je juist weer. Je kan dan somber en
boos zijn op jezelf omdat je “ernaast” grijpt of je kan je
overgeven aan het proces en het loslaten.
Wees maar gerust hoor, mocht het echt belangrijk zijn zou je ziel je wel helpen het te
grijpen. Als je denkt naast iets te grijpen, weet dan dat het enkel je ziel is die je een
andere richting probeert op te sturen. Een zonsverduistering markeert altijd een switch of
andere wending. Dat waar je je door laat verblinden verliest eventjes zijn impact zodat jij
bewust kan bijsturen. Veel zal je echter duidelijk worden met de totale
maansverduistering van 21 januari en de verdieping komt dan op 2 juli met de tot
zonsverduistering. Het is het samenspel van belichting die voor een soort van nieuwe ik
zal zorgen dit jaar.
Nieuwe maan is het samenvallen van zon en maan, en is altijd een periode met zeer
grote mogelijkheden. Omdat alle kaarten dan op tafel liggen en een keus mag maken.
Steenbok zal onbewust het hele jaar 2019 kleuren
Steenbok is dat wat jij hard wil maken, je ruggengraat, de structuur van waaruit jij leeft.
Saturnus is verbonden met steenbok en zijn invloed werkt als volgt uit. Saturnus begrenst
en remt zodat verdichting of vormgeving mogelijk is. Een soort van afkoelingsproces,
zodat je jezelf niet zou vernietigen. Hier krijg jij de kans om een antwoord te vormen op je
ziel, of maw om een bewust bezield mens te worden.
Een ingetogen, introverte energie
Wat me direct opviel was dat alle planeten onder de middenlijn staan wat aantoont dat er
weinig zin zal zijn om veel naar buiten te brengen.
De maan sextiel neptunus
De eclips ligt gesandwiched tussen saturnus en pluto doordrenkt van een steenbok saus.
Dat kan heel plechtstatige, zwaarzwichtig en serieus maken. Maar gelukkig krijgt de
maan versterking van neptunus zodat die het gemoed wat luchtiger kan maken.
Uranus op de descendant.
Zorgt ervoor dat jij het idee kan hebben in een gekkenhuis terecht te komen. Het lijkt alsof
de buitenwereld erop uit is om je te schokkeren. Je komt in aanraking met confronterende
situaties, rebellie, excentrieke mensen, onverwachte dingen en adviezen, onverwachte
mogelijkheden en resultaten. Maar ook dat jij je ervan bewust wordt hoe jij de anderen,
het leven op een afstand houdt. Een onverwachte scheiding kan zich aandienen of
frustraties omdat je meer wil dan vriendschap alleen. Maar ook diepe inzichten in hoe
iemand functioneert.
Uranus loopt retrograde dus waak je voor neurotisch gedrag, het doorvoeren van te
snelle veranderingen, te grote bezorgdheid, teveel in zichzelf gekeerd zonder
inlevingsvermogen.
Uranus is vernieuwing, verandering, geeft ruimte in de zin van vrijheid en onbeperkte
kansen. Je zal jezelf willen onderscheiden door actie te ondernemen, door nieuwe keuzes
te maken. Je eigenheid en eigen klemtoon leggen wil de boventoon voeren. Maar pas op
voor ruzies vanuit een drammen of door het strot rammen. Wel zal je nu gemakkelijker
kunnen breken met oude, dode vriendschappen die toch maar verstikkend werken omdat
ze energie = zuurstof van je vragen.
* Noteer de volgende 10 dagen waar je nu mee bezig bent en waar je de laatste week
mee bezig was, want dit zal een vervolg of staartje krijgen met de volgende
zonsverduistering op 2 juli.
Zwarte maan, valt samen met vesta in het 4de huis
Zwart maan of lilith is de kracht van de 5de dimensie.De paranomale krachten, die in elke
mens sluimeren en die je maar kan actieveren door te leven vanuit jouw zuivere
waarheid. Maar het is een kracht die behoorlijk wat moeite vraagt om ze zuiver te krijgen
en ze wijs te leren aanwenden. Het is de kracht van de perceptie, je intuitie of symbolisch
het moment dat je een licht opgaat. De fracties waarop je echt verlicht bent.
In het 4de huis draait het rond hoe jij je best kan verbinden tot je familie. Vesta is je
innerlijke vuur, focus en toewijding maar ook de heilige vlam in jou, je kundaline of
seksuele energie. De belichaming van het huis en gezin. Je zal het concept familie en
gezien herbekijken, wat het echt voor jou inhoudt. Met name wat jij wil versterken zonder
kritiek te uiten of zonder je af te zonderen maar door keuzes te maken vanuit liefde en
zelfrespect. Met andere woorden, wees geen saaie piet die op safe speelt maar durf te
luisteren naar je intuïtie en je visie bij te sturen. Hoe minder je eisen stelt hoe meer je kan
invoelen wat echt op jou aansluit en je energie versterkt
Mercurius in steenbok vierkant mars in ram
De ridder op het witte paard of te over enthousiast zijn en een beetje naïef. Waardoor
woorden als wapens gebruikt worden. Dat kan ervoor zorgen dat een woordenwisseling
behoorlijk uit de hand kan lopen omdat je boos wordt. Een sfeer die te snijden is of
iemand die net iets te bijdehand is. Je wil je in elk geval niks op de mouw laten spellen.
Blijf uit machtspelletjes of het je willen bewijzen maar sta open voor vernieuwing en
andere visies. Weet dat wat je ziet maar een onderdeel is van, er speelt altijd veel meer
dan je denkt.
Inschrijven groepshealing op afstand
Wat ook een zeer krachtige ondersteuning is buiten een persoonlijke sessie, zijn de
groepshealingen 2 x per maand met volle en nieuwe maan, hiermee sluit je je persoonlijk
proces aan op het kosmische proces en krijg je binnen de 10d een uitgebreid verslag
waarmee je zelf aan de slag kan in je eigen leven. Feedback van groepsleden. losse
sessie kost 15€ .Inschrijven via email isabelle@isahealing.eu
Nu nog de promo van een mini groepsabonnement 4+1gratis voor 60€.

Het smokkelpad
Nu ik recent in spanje woon, is het leuk om de omgeving hier
te verkennen. Dus was er vandaag een uitdaging om buiten
mijn comfortzone te aan. Ik had gelezen over een fijne
wandeling, namelijk en oude smokkelroute. Dat leek me wel
wat, dus ik lekker mijn mijn wagen op stap en deze of een
voor mij herkenbare plek parkeren. Je mag namelijk weten dat
mijn oriëntatie een ramp is. Dus mijn auto parkeren op een
onbekende plek is altijd wat zweten voor mij. Maar ik had mij
voorgenomen dat ik deze wandeling wou doen dus mijn
wagen mooi in het zicht geparkeerd.
Het start goed en plots kom ik aan het eind van het weggetje
en gaat het over in een bos"pad". Bon, ik doe het want het zat
in mijn hoofd om die wandeling te maken. Hoe verder ik echter
in het bos ga, hoe meer dat vervelende stemmetje begon te mekkeren:" verdorie, dat ga ik nooit
meer terugvinden of hoe kan ik dit nu onthouden of miljaar ideaal om hier te verdwalen...." Het
pad leek op momenten meer op een jungle pad. Onderweg heb ik zelfs paar tekens
aangebracht met stenen en takken. Toen mekkerde het stemmetje:" dat is gekkenwerk, ik vind
het nooit meer terug". Maar toen dacht ik: als ik nu terugkeer en verdwaal heb ik de
smokkelbaai niet gezien dus leek me het verder stappen het minste van de 2 kwaden. Zo had ik
toch tenminste iets. Dan maar lekker verder gestapt. Uiteindelijk, joepie na de jungle kwam dan
het kleine smokkelbaaitje. Prachtig gewoon.

Na half uurtje genieten, dacht ik : "hup, tijd om te vertrekken want als het donker wordt en ik zit
in dat bos dan komt het zeker niet goed". Binnen de 15 minuten had ik prijs. Dedju, ik vond mijn
pad niet meer. Het mekkerstemmetje weer: " verdomme hier geraak ik niet meer uit voor het
donker, shit waar is dat pad nu naartoe en mijn tekens die ik aangebracht heb". Dan maar mijn
gidsen vragen om me hier zo snel mogelijk uit het bos te halen. En ja hoor wat stenen
opklauteren en oef, een asfalt weg.
Toen ik echter om me heen keek had ik het idee dat ik aan de andere kant van de berg
uitgekomen was, waar mijn auto geparkeerd stond Ola dat was verre van interessant, want te
voet over de steile berg, op die kronkelpaden volgens google maps een wandeling van 1.10u
op VOORWAARDE dat ik niet weer verdwaalde. Dat was nu niet direct de wandeling die ik voor
ogen had. Dan gelukkig een jong koppeltje gezien, die medelijden met me kregen toen ik hun
aanspraak en die me met hun wagen tot bij mijn wagen teruggebracht hebben
MORAAL VAN HET VERHAAL
Ik analyseer altijd alles dus toen ik opgelucht thuiskwam begon de mijmering. Ik ben een ramp
op gebied van oriëntatie, zie je wel. Maar toen bedacht ik, wat als verloren gelopen ben omdat
ik dat verwacht had, omdat ik mezelf veroordeelde tot het hebben van een slechte oriëntatie?
En ik had beter aan mijn gidsen gevraagd om me het juiste pad te tonen in plaats van te vragen
om zo snel mogelijk uit het bos te geraken.
Ik vond de symboliek van deze namiddag in elk geval zeer treffend. Mijn ziel toonde me dat ik
ook smokkel, namelijk het oude denkpatroon dat ik niet op mezelf kan vertrouwen als ik op pad
ga, omdat ik zou lijden aan een gebrekkige oriëntatie.
Genoeg stuff voor mij om uit te werken in 2019.
Wat smokkel jij mee in 2019? Kijk wat er de volgende 3 dagen voorvalt in jouw leven en gebruik
dit als je les voor 2019.
Ook al smokkelde ik nog dingen mee, het was toch een geslaagde namiddag omdat ik het
proces wel accepteerde.

Cholesterol natuurlijk verlagen
Enkel te nemen als bloedonderzoek uitwijst dat je een
te hoge cholesterol hebt.
Ik heb al van veel mensen vernomen dat ze super
tevreden zijn van deze rode rijst capsules en dat hun
cholesterol binnen de 3-4 weken een duidelijke
normalisatie toont.
Zowel mijn ouders en broer nemen het als de 94-jarige moeder van een vriend en
nog een paar kennissen, die ik van dichtbij kon opvolgen. En allen zijn ze vol lof
over het resultaat. Hun voedingspatroon is ongewijzigd gebleven.
Je kan ze hieronder bestellen en als je de code ISAH334 intikt krijg je op je gehele
bestelling 10% korting
Cholesteril forte 90 capsules voor 39.86€
cholesteril gewoon 90 capsules voor 27.66€
cholesteril forte 30 capsules voor 14.98€
Voor wie tegelijkertijd ook bewust emotioneel wil werken
klik hier

Ik wil enkel het beste voor jou!
Wie kent deze hartekreet niet? Ik wil enkel het beste voor
jou of ik bedoel het goed met je?
Hoe ga jij daarmee om? Voel jij je daar dan goed bij?
Accepteer jij dan de situatie of de visie van die ander?
Spreek jij er die ander op aan of denk jij: “ja ze zal het wel
beter weten dan ik en ben je zelfs blij voor de tussenkomst?”
Het drama ontmantelen
Deze week weer een schitterend voorbeeld hiervan meegemaakt. Het paard (P) van (N)
stond mank (ontsteking aan de enkel) en dit op 23 december. Van 24/12 om 9u tot 25/12
om 18u was (N) op verplaatsing. Ze dacht eerst om thuis te blijven doch na overleg
samen, voelde ik dat zij momenteel niks kon doen voor (P). Hierop werd besloten om
iemand 3x per dag naar het paard te laten gaan zien, met de belofte een eerlijke update
te geven en zelf geen handelingen te treffen. De bedoeling was gewoon een oogje in het
zeil houden, omdat het besluit genomen werd enkel natuurlijke pijnstillers of
ontstekingsremmers te geven zodat het ontstekingsproces haar natuurlijke gang kon
gaan.
De klapper kwam op kerstdag onder het mom van volgend bericht “Ik wou je kerstavond
niet verbrotten, maar het paard lag heel veel neer, had teveel pijn en ze kon amper
drinken door de natte stal….dan nog een heel drama eraan gebreid tot… ik heb het
enorm moeilijk en zal voor jou nog moeilijker zijn maar ik ben er voor jou en het paard.
Hoop dat je niet kwaad bent.
Ze had de uitdrukkelijke wens van (N) in de wind geslagen en in haar plaats beslist wat
er met (P) moest gebeuren.Haar laatste zin bewees ook dat ze wist dat ze fout gehandeld
had. Het paard kreeg dus chemische pijnstiller en ontstekingsremmers, tegen de
uitdrukkelijke wil van (N) in. Gevolg, de zwelling verdubbelde want het natuurlijk proces
werd tegengewerkt. En als het wezen zich daar niet bij neerlegt zet het gewoon een
tandje bij.
Ik herken dat duidelijk uit mijn eigen lichaam. Kreeg ik vroeger pijnstillers dan werkte dat
niet en versterkte de pijn gewoon. Er leeft bij mij een sterke afkeer voor elke mogelijke
onnatuurlijke tussenkomst.

Dat is ook waarom de ene persoon meer afstotingsverschijnselen vertoont bij
transplantaties dan anderen. Ik stoot gewoon alles af, dus ik snap het proces van de
verdubbeling van (P) zwelling zeer goed.
Eerste mijmering en inkijkje
Mijn eerste mijmering bij zoiets is : als je het zo goed bedoelt met ( N & P ) , waarom hou
je dan geen rekening met hen en ga je voorbij aan wat (N) uitdrukkelijk aangaf? Als je het
dan toch zo goed met (N) meent, dan zou haar wil toch op de eerste plaats mogen komen
in haar eigen leven? Door jouw visie door te drukken gaf je letterlijk aan dat (N) fout was.
Onder welke noemer je het ook allemaal wil inkleden, je plaatste jouw eigen niet goed
voelen boven dat van (N). Je schrijft dat je het moeilijk hebt, ok maar moeten (N&P) daar
dan voor boeten? Als je het goed bedoelt, waarom voelde (N) er zich dan niet goed bij?
Je hebt de vrijheid van (N) ontnomen om zelf verantwoordelijkheid te mogen dragen.
Het moge duidelijk zijn wat hier aan de hand is.
Het stomste dat je kan doen is de ander zeggen / tonen, dat die fout bezig is. Want alles
wat gebeurt is het enige juiste. Het leven is meesterlijk en altijd juist omdat het een hoger
doel dient. Voor (N) is er hier een mooie les/ oefening in het leren leven vanuit eigen
zeggenschap en zelfvertrouwen. Ze krijgt deze les van iemand die juist het
tegenoverstelde is en die nog helemaal in de greep is van gebrek aan zelfvertrouwen en
angst (ze had het moeilijk met de verantwoordelijkheid die ze kreeg van (N). De dag dat
(N) 100% achter zichzelf staat en zichzelf vertrouwt, zal niemand haar nog in vraag
dienen te stellen. Het mooie was dat haar holistische dierenarts “toevallig” 3 dagen
onbereikbaar, waardoor ze echt op zichzelf aangewezen was.
Dus lieve mensen als iets pittigs gebeurt in je leven noteer dan je eerste “mijmeringen” en
je zal vanzelf merken wat het thema is waarop het leven nu met je werkt.
De situatie was als volgt
(N) wou haar paard nu op een holistische wijze behandelen omdat die ontsteking al 2 jaar
speelde, met een ontzenuwing als gevolg om de pijn uit te schakelen. (N) heeft dus 2 jaar
het klassieke pad gevolgd en was het zo moe en beu dat haar paard bleef sukkelen. Het
was dus tijd voor een andere aanpak.
Het drama is dat mensen vinden dat een paard niet mag manken blijkbaar. Dan stel ik
direct de vraag;" waarom dat niet zou mogen?" Het antwoord is dan: "in de wildernis is
dat fataal voor een paard". Dan repliceer ik hierop dat ontstekingen zelden zullen
voorkomen in de wildernis omdat de dieren daar nog de mogelijkheid krijgen om te leven
in en vanuit een natuurlijk concept.
Het paard was in het verleden helaas in handen van mensen die haar wilskracht
probeerden te breken, klaarstomen voor de sportwereld. Dan is het voor mij logisch dat zij
een trauma oploopt en dat het trauma zich laat zien in haar lichaam. Dus ja hoor een
paard dat in gevangenschap leeft kan en mag zeker manken. Hoe graag jij je paard ook
ziet, ze is nooit vrij, ze staat altijd onder jouw gezag.
Ik heb niks tegen paardensport maar het is wel zo dat het ene baasje het andere niet is.
(N) houdt heel veel van haar paard en daardoor durfde zij het nu anders aan te pakken.
Door ook een dierenfluisteraar in te schakelen, kreeg ze inzicht in (P) zelf en als toetje
kreeg ze belangrijke spiegels aangereikt. Om het nog gekker te maken, vernam ze van
de klassieke wereld , dat als de ontsteking niet zou verdwijnen het paard niet meer te
redden was en de spuit de enige andere optie was.
Pure kolder voor mij
een enkel wezen moet je redden, elk wezen heeft recht op zijn pad en proces. Zolang je
lijdt onder zelfafwijzing zullen pijnlijke situaties en fysieke pijn een onderdeel zijn van je
leven eerst ontzenuwen omdat ze het probleem niet vonden, tja via de germaanse
geneeskunde is het pompklaar waarom het lichaam met een ontsteking reageert en ook
dat het lichaam een intelligent bio – logisch levend organisme is dat altijd streeft naar
balans als je het niet kan oplossen dan maar gewoon doden
Dit was voor (N) een heel belangrijke fase in het stappen zetten op het pad van zelf
durven in te voelen en het durven verantwoordelijkheid nemen. Het vergt heel wat moed
want als het fout gaat zal de buitenwereld wijzen en zeggen dat ze het fout gedaan heeft,
dat het haar schuld is. Gaat het fout bij de klassieke behandeling, dan is het gewoon een
:” tja er was niks aan te doen en ze wassen hun hand in onschuld. “ Dit is duidelijk een
wegen met 2 maten en gewichten.
Heb jij de moed om tegen de angst en het gevestigde denken in te gaan? Heb jij de moed
om je gevoel te volgen, hoe onlogisch het ook mag zijn?
Wil jij ook vrij van angst handelen en moedig je eigen pad bewandelen? Dan kan een
coaching en mooi geschenk zijn voor jezelf.
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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.

