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Volle maan 21/01/2019
Schitteren versus de vrijheid jezelf te zijn
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- Het verschil ts grip krijgen en iets proberen te controleren
- Volle maan in de schitterende leeuw
- Je hersenen verbruiken veel magnesium
- Waarom is de invloed van de maan zo belangrijk?

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 21 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 meer dan 6000 mensen bereiken.
Promo 55€ excl btw ivp 85€ excl btw.

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

Wat is voor jou, numerologisch je tarot
thema voor 2019?
Het is een gewoonte van me om elk jaar mijn
numerologische thema te berekenen. Dat klopt altijd
wonderwel en ik heb er een goeie leidraad aan. Het gekke
verder is dat mijn dochter en ik elk jaar hetzelfde thema treffen.
Hoe bereken jij je numerologisch jaarthema?
Je neemt je geboortedag en maand + het huidige jaar. Ik neem mezelf als voorbeeld 21 +
02 + 2019 = 3+2+12 = 17. De 17 is de tarotkaart de ster. De grote arcana gaat tot 22. Als
ik een getal uitkom groter dan 22, tel ik verder door totdat ik terug onder de 22 kom. vb 25
wordt dan kaart 7.
Hier vind je de uitleg per kaart

Volle Maan (Superbloedmaan) & Maansverduistering
21 januari 2019
De eerste Volle Maan van het jaar kreeg bij onze
voorouders (Kelten & Germanen), de naam Wolfmaan. Dit
vanuit hun verbondenheid met de natuur. De verstilling
van de maand januari benadrukte extra het huilen van de wolven op zoek naar voedsel.
Deze maan symboliseert het huilen met de wolven.
Teveel mensen huilen mee met de wolf. Dit betekent: dat ook al sta je niet achter wat je
opgelegd krijgt, je gaat er uiteindelijk wel mee akkoord. Sterker nog je bevestigd het.
Deze maan is ook een uitnodiging om te stoppen met mopperen en kritiseren maar om de
verandering te zijn die jezelf wil zien. Je kan je symbolisch blijven volproppen met leeg
voedsel, maar veel beter is om minder te eten maar wel de juiste voedzame voeding te
nuttigen. Je weet, je hebt zowel de fysieke, emotionele als geestelijk voeding = zijn –
voelen – begrijpen.
Ik kreeg behoorlijk wat mailtjes de laatste 2 dagen van mensen die vroegen wat er aan de
hand is omdat ze heel wat last ondervinden van op poppende emoties, stramheid,spieren
en gewrichtspijnen. Het mooiste bewijs dat het deze maan weer bijzonder verrijkend en
pittig zal zijn. Door je in te schrijven voor de groepshealing die ik geef, zal jij deze huidige
golf van energie gemakkelijker kunnen hanteren en begrijpen met het verslag achteraf.
Super- en bloedmaan
Een Supermaan is een maan die heel dicht bij de aarde staat en daarmee 14% groter en
30% helderder lijkt. Dat wil zeggen dat gevoelige dingen, inzake je bestaansrecht , zullen
uitvergroot worden. Voel jij je veilig ,geborgen en gekoesterd, zal dat versterkt worden.
Leef jij echter nog vanuit gekwetstheid, angst en onveiligheid zal deze verettering naar
buiten geduwd worden.
Een Bloedmaan heeft een roodachtige kleur omdat ze vanwege de verduistering maar
indirect zonlicht krijgt. Dat verwijst naar het zichtbaar maken van wat je bloed doet stuwen
of met andere woorden je driften, motivaties en drijfveren komen aan de oppervlakte. De
energie van Sirius versterkt de 3-éénheid volle, super bloedmaan wat een stuwing van
versterkende en verjongende energie zal geven. Deze super volle bloedmaan in leeuw,
maakt het pad vrij naar de opening van de leeuwenpoort op 8 augustus. Elk jaar is er op
8 augustus een soort van bekroning op je persoonlijke pad. Altijd een heel belangrijke
periode met kosmische extra mogelijkheden.
De heilige 3-vuldigheid
In mijn persoonlijke numerologie is de kracht van de energie zeer sterk aanwezig dus ik
ken die energie zeer goed. Het is mijn ervaring dat twee geboorte geven aan 3 of dat 1+1
= 3. Drie is door creativiteit geboorte geven aan of vormgeving mogelijk maken. De
heilige 3-vuldigheid bestaat uit lichaam – ziel – geest of ascendant – maan – zon. De
kracht van de 3 wordt hier ook nog eens numerologisch versterkt 21=3 (je fysieke uiting)
01 jij als mens 2019= 3 je hogere zelf, via de datum. De geluksplaneet Jupiter is
verbonden met 3 en zal zijn invloed van geluk, groei en overvloed laten gelden nu. Je
groeipotentieel dat ruimte maakt voor vernieuwing en verlegging van je grenzen.
De leeuw is nog een verwijzing naar 3 namelijk naar de 3de chakra of je zonnevlecht. Om
je innerlijke zon te kunnen laten schijnen sta je voor de uitdaging, om je balans te vinden
tussen macht en onmacht, zelfvertrouwen en jezelf willen bewijzen. De sleutel ligt in dat
waar jij loyaal of trouw aan bent. Wie trouw is aan zichzelf gaat vanzelf stralen als een
zon. De 3de chakra is je verspreiding van levensvreugde (warmte en overvloed), tenzij
natuurlijk je in zelfafwijzing en depressie leeft dan verspreid je kilte en gebrek.
Cheiron, je blinde vlek en diepste kwetsing maar ook punt van grootste groei en
verlichting, staat in het 3de huis. Het 3de huis is je communicatie en uitwisseling met de
buitenwereld. De start van je persoonlijke ontwikkeling, het dat wat jou tot een individu
maakt. Wat uniek en authentiek is.
De onzichtbare zeer sterke inwerkende energie van jupiter
Jupiter is ook verbonden met het cijfer 3 en zal als rechter fungeren en de doorslag
geven. Jupiter staat ook nog eens versterkt in zijn eigen teken en comfortzone,
boogschutter. Jupiter kan dus full house gaan en je maximale ondersteuning bieden.
Jupiter in boogschutter is een bron van wijsheid door het spelenderwijs verruimen van je
horizon.
Het bewust worden van de ontzettende veerkracht en mogelijkheden waarover je als
mens beschikt. Hoe diep de pijn ook is, hoe erg en erbarmelijk het ook is waar je voor
staat. De mens is ongelooflijk spitsvondig en veerkrachtig . Deze maan zal een
herbevestiging zijn van de wetenschap dat je alles aankan wat het leven je aanreikt,
omdat je altijd kan terugvallen op je innerlijke bron en weten. Het moment dat je stopt met
het te willen beter weten, zal de magie zich kunnen ontvouwen in je leven. Op dat
moment stop je met napraten en na-apen, en wordt jij een unieke inspiratiebron voor
anderen. Wijsheid is ruimte maken voor het innerlijke weten en de uiterlijke kennis laten
wat het is, iets van buitenaf.
Dus ja lieve mens, volg je gevoel. Hoe onlogisch het ook is, als het goed voelt is het je
innerlijke weten die je stuurt.
Venus conjunct jupiter, super love en luxe, alles is zoet en roze en vol rijkdom. Pas op
voor een teveel van het goede. Overdrijving is nooit aangenaam.
Mars driehoek jupiter gemakkelijker meevallers en spontaan succes, bescherming
Jupiter vierkant neptunus de ideale die je leven vergiftigen en je essentie verstikken
worden zichtbaar
Venus Tweelingzielen en diepere verbindingen mogelijk
Sedert vorig jaar is er heel veel gaande op het gebied van tweelingzielen en diepere
verbindingen. Venus met jupiter: Door de liefde in jezelf te versterken word je meer en
meer jezelf . Hierdoor kan je innerlijke schoonheid en warmte naar buiten komen en kan
deze beantwoord worden. Deze energie zorgt ervoor dat je genereus kan zijn vanuit
harmonie. Agressie wordt vervangen door erkenning, want de pure vreugde van het
bestaan sijpelt door.
Ondersteund door neptunus met je dromen als creatieve scheppend kracht en mars het
vuur van je passie. Dit alles zorgt voor een gigantische aantrekkingskracht maar je kan
hier ook vastlopen in het blijven dromen over je tweelingziel. Als je tijd rijp is komt die
maar tot die tijd mag jij enkel focussen om de liefde voelen in jezelf. Teveel mensen willen
de ander dwingen in hun droom of ideaalbeeld van het tweelingziel gebeuren.
Neptunus uit balans is illusie of waan, in balans is het een sterke creatieve kracht die van
alles het beste maakt.
Maansverduistering in leeuw
Het kan met de verduistering allemaal wat overweldigend en teveel aanvoelen. Je gevoel
van onveiligheid en niet- gehoord of niet-erkend worden zal de rode draad zijn. Een leeuw
is de gekroonde koning, die zich handhaaft vanuit zijn positie. Met andere woorden hij
heeft een fundament of koninkrijk. Dan stelt zich de vraag, welke heerser hij is? Eerlijk,
loyaal en rechtvaardig ?
In deze periode tot de volgende nieuwe maan mag jij bij jezelf kijken waaraan jij loyaal
bent, waar jij waarde aan hecht, waaraan jij toegewijd bent. Zijn de waarden die jij
meekreeg van je moeder inzake het leven, relaties en gezin voor jou waardevol? Of hoe
zou jij jouw wereld kunnen verbeteren en waardevoller maken? Ben jij je bewust van je
ego en dominantie en ben jij al bereidt om deze te transformeren tot een bewuste bron
van levensvreugde en liefde?
Collectief hummelt de stille roep naar een betere of andere wereld, steeds luider en luider.
Het zaad van verlichting, die gelegd werd in de 18de eeuw, de eeuw van de rede of
verlichting, onder Descartes en Spinoza is aan een groeispurt bezig.
Volle Maan in leeuw op de leeuw-waterman as: schitteren versus vrijheid
De Maan is gekleurd door de leeuw. De tweespalt of uitdaging hier zal liggen in of jij een
gekroonde leeuw wil zijn of dat jij een ongekroonde leeuw kan zijn.
En dit is tevens de vraag waarover jij zelf mag mijmeren. Het antwoord komt dan in de
volgende nieuwsbrief te staan. Wil jij je antwoord delen, mail me dan
isabelle@zichtbaar.be en de goeie antwoorden maken terug kans op een gratis
groepshealing.
Maan vierkant Uranus geeft aan dat er grote behoefte is aan frisse lucht en een frisse
wind door je leven. En ja hoor, je wil je lekker uitleven tot op het rebelse en roekeloze af.
Je wil je eigen leven leiden in plaats van “een” leven te lijden. Je wil je voelen leven, de
fun van het vol gas geven, wat er ook gebeurt. Laat jezelf maar zien zoals je echt bent
dus geen brullende leeuw gedoe maar zijn vanuit het contact met je innerlijke warmte en
meerwaarde.

Deze affirmatie is belangrijk omdat binnen dit aspect met uranus diepe oude pijnen die je
remmen, inzake het je niet gehoord, gekleineerd en onveilig voelen, zich een weg naar
buiten zullen banen.
Maan oppositie mercurius zal je confronteren met het hoe jij je probeert te conformeren of
aanpassen aan de buitenwereld. Je relatie met de buitenwereld of anders gezegd je nood
aan informatie opdat je politiek correct gedrag kan vertonen. Maar onder deze speciale
maan zal de discrepantie tussen wat je zegt en doet duidelijk zichtbaar worden. Zorg dat
je één taal spreekt in plaats van met gespleten tong. Laat je woorden en handelen
dezelfde taal spreken. Kritiek en meningsverschillen zullen spelen als jij nog uit balans
bent.
Maan driehoek cheiron geeft aan dat er veel verlichten en healing zal plaatsvinden. Op
het je op aarde welkom voelen, op gevoelens van je diep alleen te staan voelen, de
verstarring en verslavende patronen zullen plots kunnen oplossen.
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€.

Je hersenen verbruiken magnesium
Zo de kogel is door de kerk, sedert deze week ben ik
officieel eigenaar van mijn nieuwe huis in Spanje Denia.
Nu het renovatie avontuur.
Een schitterende energie op mijn nieuwe plek mag ik
zeggen, mede dank zij de Montgo berg die naar het schijnt constant magnesium uitstoot.
Is voor mij ook heel voelbaar. Als ik aan mijn pc aan het werk ben = geestelijk bezig zijn
(wat 80% van mijn dag uitmaakt) merk ik dat ik nood heb aan chocolade in de namiddag.
Ben ik gewoon buiten of aan het wandelen, dan kan ik gemakkelijk de dag doorbrengen
zonder chocolade.Als ik in mijn nieuwe huis ben, heb ik daar veel minder last van.
Toen ik googelde op "verbruiken hersenen magnesium" kreeg ik bevestiging van wat ik
aan den lijve al ondervonden had. Magnesium is het basismineraal voor onze hersenen
en speelt een rol in meer dan 350 lichaamsprocessen. Ondanks de belangrijkheid voor
ons lichaam heeft tegenwoordig vrijwel iedereen een magnesiumtekort. Het grootschalige
magnesiumtekort kent twee oorzaken. Enerzijds is er een te lage magnesiumopname via
de voeding en anderzijds een te sterke verzuring van het lichaam waardoor de
magnesium uit de voeding niet voldoende wordt opgenomen. In mijn nieuwsbrief, die ik
vandaag opmaak, ga ik hier verder op in.
Wie een woning zoekt in de streek van Denia (Xabia, Moraira, Teulada, Calpe, Altea,
Oliva = zie kaart) kan beroep doen op mijn diensten. Zoals jullie al eerder lazen vond ik
de begeleiding van de makelaars hier (met uitz van 1) een gebrekkige ervaring. En ik wil
het anders aanpakken. Ondertussen heb ik dankzij mijn eigen zoektocht een netwerk van
makelaars opgebouwd waardoor ik kan putten uit een zeer groot huizen aanbod.
Wie magnesium wil nemen kan ik deze aanraden (mail me gerust om voor je uit te meten
dewelke jij nodig hebt) met de code ISAH334, krijg jij 10% op je gehele bestelling
....isabelle@isahealing.eu
https://shop.ortho-nutrients.com/be/nutrimagnesium-60-tabletten.html?___SID=U
of
https://shop.ortho-nutrients.com/be/magnesium-bisglycinate-90-tabs.html?___SID=U

Waarom is de invloed van de maan zo
belangrijk?
MAAN: vrouwelijk, het ontvankelijke of passieve deel,
spons, doorgeeflijk, bewaart en geleidt energie. Je
alledaagse gevoelens en voedingsbodem. Gevoel,
verleden, patronen, conditionering, reflecterend vermogen,
geheugen, herinnering, vrouwelijke energie of anima, de
moeder en overlevingspatroon.
De ziel is opgebouwd uit gevoelsindrukken,
waarnemingen, ervaringen zodat men voelt, verlangt en
dingen herinnert. Het is je persoonlijke geschiedenis
gedurende vele incarnaties.
De maan als basis voor de materie
De onbewuste maan is het spiegeloppervlak waarop reflectie mogelijk is. In essentie is
materie niks meer dan een reflectie van de geest in de persoon.
Het waar jij ja tegen zegt of zichtbaar maakt. De wortels van je maangedrag liggen in
jouw persoonlijke onderbewuste of reservoir aan vroegere ervaringen. Hoofdzakelijk
gekleurd door het contact met de moeder of plaatsvervangend verzorg(st)er. Hier ligt ook
je overlevingsgedrag als je je onzeker en onveilig voelt. Het teken van de maan, het huis
en haar aspecten geven hier meer inzicht in.

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

Wat is het verschil tussen grip krijgen op iets
en iets proberen te controleren?
In de vorige nieuwsbrief stelde ik de vraag naar wat het
subtiele verschil is tussen grip krijgen op iets of iets
proberen te controleren?
………………………………………………………………
Waarom lees jij mijn teksten? Om je beter in je vel te voelen.
Hoe kan jij je beter in je vel voelen? Door de juiste keuzes te maken voor jou.
Hoe kan jij de juiste keuzes maken? Door in te voelen of iets goed voelt of niet.
Hoe kan jij je keuzes bijsturen? Door te begrijpen waar jij mee bezig bent?
Begrijpen waar jij mee bezig bent
Begrijpen waar jij mee bezig bent, houdt in dat je je bewust wordt van je denken en je
handelen. Dat je inzicht krijgt in het waarom jij doet wat je doet, het waarom jij denkt zoals
jij denkt, het waarom jij spreekt zoals je spreekt
In de middeleeuwen werd het woord begrijpen meer gebruikt in de zin van aanvatten (ter
hand nemen) en werd dan meer omgebogen naar omvatten. Je kan het ook omschrijven
als, met het verstand bevatten. Een synoniem is snappen en mijn innerlijke gids voegt
hieraan toe, het happen in iets.
Ik leer de dingen te begrijpen door zoveel mogelijk facetten ervan te “proeven”. Zoals je
hierboven kan zien, probeer ik zoveel mogelijk facetten van het concept te belichten,
zodat ik kan doordringen tot de essentie.
Aanvatten of ter hand nemen : je doet er iets mee. Stel jezelf de vraag wat je ertoe
aanzet om er iets mee te doen. Zo wordt jij je bewust van je motivatie of drijfveer. Is het
liefde of angst, die je drijft? = je waarom
Omvatten of behelzen: wat wil je ermee zichtbaar maken? Stel jezelf de vraag, wat je
ermee beoogt, wat wil je ermee naar buiten brengen of bereiken? Wat is het vat waaruit jij
tapt? = je wat (vorm)
Met je verstand bevatten : wat heeft het jou & de wereld te bieden? Wat is de inhoud,
waar wil jij voor staan? = je geschenk of gif(t)
Waarin hap jij?
Hier komen we in het bijbelse verhaaltje van Adam en Eva. Lang vond ik de bijbel maar
onzinnig en onbegrijpelijk. Maar nu ik de symboliek achter de dingen beter begin te
snappen, merk ik dat de bijbel een parel aan wijsheid in zich draagt.
Adam, de mannelijke energie, de actie. Eva, de vrouwelijke energie, de reactie. Geven en
nemen, idee en vorm(resultaat). Kracht en macht.
Waar wil jij betekenis of uiting aan geven
Hier een paar antwoorden die ik kreeg van lezers en mijn duiding. Dankzij de
verschillende invalshoeken kan je nog beter de gelaagdheid (subtiliteit) van het concept
begrijpen
Deze hier vond ik een schitterende insteek, waar ik zelf niet opgekomen was.
Hihi...’verklaar me de subtiliteit’...leuk je kosmische quizvragen ; ) ik doe een poging...Grip
krijgen op iets komt voort uit gedragen vertrouwen waarin we ruimte innemen. Iets
proberen te controleren komt door een gebrek aan vertrouwen waardoor we ruimte
onttrekken.
►Je geeft hier een bijzonder leuke insteek, ruimte innemen. Ik voel dat je het weet maar
dat je zelf de gelaagdheid van je antwoord niet door hebt, schitterend gewoonweg.
Inderdaad het komt voor uit het trouw zijn aan jezelf en daarmee het trouw zijn aan de
bron....maw je bent één met de situatie met de essentie en daardoor kan je ze zichtbaar
maken of de ruimte innemen. Het klopt dat controle gebrek aan vertrouwen is of angst
waardoor je ruimte onttrekt. Je maakt letterlijk antimaterie want je bent niet meer gegrond
en leeft in een illusie. Hier kan ik echt van genieten van dit uitdiepen. Met uitdiepen
bedoel ik in de lagen gaan, net alsof je drinkt van iets en het zo onderdeel van jezelf
maakt. De microkosmos binnen de macrokosmos.
---------------Grip kan je “wensen” en dan ga je om met kracht. Het vrouwelijke van energie.
Proberen te controleren … dat is “willen” en dan ga je om met het mannelijke van
energie.
► Hier is er al een juiste aanwijzing van energie maar de clou ontgaat die persoon hier
nog. Grip krijg je door onderdeel te worden van. Met wensen zit je weer in het rationele.
Grip krijg je als je onpersoonlijk wordt maw als je weer één wordt met de geheel en
daarmee een uiting van de bron. Elke mens is een onpersoonlijk kanaal voor de bron. Het
is de bron die bepaalt welk facet via jou tot uiting kan gebracht worden.
------------------Controleren is willen sturen, je krampachtig in spanning vastbijten om t vast te grijpen.
Grip krijgen is zoeken in de energie van dat moment om staande te blijven en te
begrijpen... je kunt ieder moment meebewegen maar wil wel blijven staan en begrijpen
► Vast grijpen klopt en meer nog het willen vasthouden daarom wil je hier controleren.
Met controleren stuur je ook aan op een bepaald resultaat. Zoeken is weer ratio
gebonden en beoogd een resultaat. Grip krijgen is de dingen begrijpen juist vanuit het
voelen van de éénheid. Als je het moment accepteert en je eraan overgeeft zal je één
worden met het gebeuren. En juist door het onderdeel te worden ervan krijg je er grip op.
---------------------------Graag wil ik reageren op jouw vraag mbt de principes grip of controle. Ik denk dat grip te
maken heeft met begrip, met het doorvoelen en begrijpen.. Controle wordt voortgedreven
door angst en bij controle ontbreekt het aan het bewustzijn wat grip wel in zich heeft.
► Ok maar wanneer doorvoel je iets? Als je ermee versmelt, één mee wordt. Controle is
idd gestoeld op angst en angst is altijd een gebrek aan bewust-zijn, want het is ontstaan
vanuit zelfafwijzing. Zelfafwijzing is het onbewust of wegdrukken van facetten van jezelf
(=bron en tegenwoordigheid). Wie bewustzijn aan elkaar schrijft snapt ook niet de
essentie van dit woord, lees eens bewustzijn en lees eens bewust zijn en je zal begrijpen
dat de klemtoon op het zijn ligt. Ik ben is begrens, het zijn is onbegrensd.
Verschil tussen grip krijgen op iets en iets proberen te controleren is volgens mij
------------------------------Als je Grip wilt krijgen krijgen op iets, wil je iets kunnen voelen in al je vezels , voelen dat
het goed is, dat het klopt, dat het je moeiteloos af gaat omdat je het “weet” , vanuit je
hart❤ En gebruik je ook je hoofd en handen
(Lichaam? Als je iets probeert te
controleren doe je dit vanuit je “hoofd” , vanuit een onzekerheid ben je op zoek naar
zekerheid, wil je iets of een situatie “beheersen” om een goed gevoel te hebben, je
onzekerheid niet te voelen.
► klopt dat je het voelt in al je vezels en dat je weet en dat het spontaan gaat. Maar hoe
doe je het? wat heb je hiervoor nodig?Het je openstellen en er één mee worden. Klopt
controleren is vanuit je hoofd omdat je zekerheid wil, je wil sturen naar een resultaat die jij
vooropstelt. En heeft niks meer te maken met overgave maar alles met het proberen iets
naar je hand te zetten.
---------------------------------------Wanneer ik mijn gevoel inzet op ‘grip krijgen’ en ‘proberen controleren’ voelt het verschil
aan als inzicht versus illusie. Ik zie grip krijgen dan als het vastpakken van dat iets, het
wentelen, ernaar kijken, met de bedoeling het beter te begrijpen. Maar daarna, zodra het
inzicht er is, het ook weer los te laten. Geen dwang, niet geforceerd, pure
nieuwsgierigheid en leergierigheid…….
Proberen iets te controleren voelt voor mij al als een verloren zaak. Controle als illusie.
Het ziet eruit als die glibberige aal die steeds maar door de vingers glipt. Heel
frustrerend, vooral dwangmatig, en totaal niet met de stroom mee (om jouw woorden te
lenen ;-)), hoewel die aal daar wel naar lijkt te verwijzen (de illusie dus).
► Klopt het is inzicht versus illussie maar hoe pak je het vast? Niet door ernaar te kijken
maar door er contact mee te maken, je ervoor open te stellen en ermee te verbinden, er
één mee te worden…..Illusie ziet eruit als een waan, spookbeeld en het omhult je,
probeert je energie binnen te rijven zodat het gevoed kan worden. Het is antimaterie die
hard probeert om echtheid te verwerven, maar het heeft niks met echtheid = liefde, te
maken, maar alles met angst.
---------------------------------------------Grip krijgen wil zeggen dat je een keuze hebt in mogelijkheden. Zo kan je bijsturen waar
mogelijk en laat je vervolgens het proces weer zijn natuurlijke verloop door na het
bijsturen weer los te laten. Door het overzicht dat er is kan je kiezen, wat maakt dat je een
gevoel van grip ervaart. Het gevoel dat ik ervaar bij grip krijgen is er een van vertrouwen,
doordat je ook weer loslaat wanneer er is bijgestuurd. ……………. .Controleren is het
perse op een bepaalde manier willen en dus vasthouden aan een bepaald patroon en
daardoor de zijwegen die er zijn overslaan (als je deze al waarneemt) omdat het nou
eenmaal zo moet. Je houdt het stuur vast in eigen handen, tot zelfs krampachtigheid aan
toe. En vaak gevoed door angst.
► Grip krijgen op je leven doe je door bewuste keuzes te maken door één te blijven met
je gevoel en door te handelen vanuit dat wat goed voor je voelt. Als je handelt vanuit dat
wat je op het lijf geschreven is handel je vanuit je unieke frequentie die een directe
verbinding is met de Albron. Dus je krijgt grip door bewuste keuzes te maken, die
aansluiten om je innerlijke bron. Grip is voelen en als het goed voelt dan weet je en weten
is irrationeel want het voelt gewoon goed. Grip is als alles klopt als een bus en naadloos
op elkaar aangesloten is = verbinding, éénheid. Controleren is uit de éénheid en
verbinding stappen en handelen vanuit angst = zelfafwijzing
------------------------------------------------Grip krijgen is iets beheersen en bij proberen, dan beheers je het nog niet.
►beheersen is een ander woord voor iets controleren. Het staat voor heersen OVER.
Grip krijgen is juist integratie, op hetzelfde niveau komen, verbinden en één worden.
--------------------------------------------------Grip krijgen op iets, dan wil je eerder datgene waar je grip op wilt krijgen begrijpen,
ongeacht de uitkomst of de emotie die het bij je oproept.Iets proberen te controleren, dan
wil je controle hebben over de uitkomst, je bent enkel tevreden met de uitkomst die jij
voor ogen hebt en wilt die uitkomst kost wat kost bereiken omdat je de andere uitkomst
niet wil en/of het bv een nare emotie oproept bij je...
► klinkt goed maar het is een typisch “geval” van napraten of van het uiten van kennis.
Kennis is dat wat je vernam of leerde van anderen. Jouw antwoord roept gewoon meer
vragen op dan dat het antwoorden geeft. Wat is de les? Wanneer is ze geïntegreerd, kan
bewustzijn vernieuwen? Wat is het waarom van overlevingsmechanisme.
Ik sluit graag af met de insteek van de laatste persoon. Mijmer gerust over volgende
vragen.
Wat is de les?
Wanneer is ze geïntegreerd?
Kan bewustzijn vernieuwen?
Wat is het waarom van een overlevingsmechanisme.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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