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Volle SUPER maan 19 febr 2019
Detail en perfectionisme transformeren in verfijning en authenticiteit.
Isabelle Lambrecht www.zichtbaar.be
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- Leven vanuit je hoofd of vanuit je lichaam?
- Volle supermaan in maagd: van detail naar verfijning
- Ik heb waarschijnlijk last van een entiteit!
Aanbod Coin aanbod
- Groepshealing op afstand met de maan
- Transformatie tekening
- StressVRIJ met hartcoherentie
- Een unieke reis maken
- traject delete angstprogrammatie
Coin aanbod
Automatische trading (belegging) in bitcoin die je 0.5% per dag oplevert.

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 19 febr 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 workshop te plaatsen kan je meer dan 6000 mensen bereiken.
70€ 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
in aansluiting op het kosmische proces.
Sta je voor een nieuwe uitdaging dan toont de
zieletekening je de essentie van deze uitdaging.
Verjaar je, dan toont de tekening wat je ziel binnen jouw persoonlijk pad dit jaar zal
uitwerken.
Benieuwd? Laat het je ziel je tonen en vraag nu je zieletekening aan
transfocards@gmail.com

Leven vanuit je hoofd of vanuit je
lichaam
Het fysieke lichaam is ontworpen om een uiting te zijn van
jezelf. Het is ontworpen om vreugde tot uiting te brengen
omdat de bron van de schepping liefde is.
Bij de meeste mensen is het lichaam een uiting van lasten
dragen. Nek-en ruggewervels zitten geblokkeerd of staan
scheef, schouder zijn opgetrokken en naar voren getrokken, de bovenrug vertoont een bochel
als is er een rugzak verborgen onder de huid, artrose maakt klauwen van de handen, .....
Waarom lasten dragen?
Elk kind leert dat ie een lastpak is, want het is ook nooit goed wat je doet als kind. Het
onbewuste idee van ' ik ben een last, het leven is een last, er zijn voor de ander is lasten
overnemen, .....weeft zijn web doorheen je leven. En zo last de mens de ene na de andere
miserie aan elkaar.
Je draagt lasten als jij iets anders dan jezelf tot middelpunt of bron van je leven maakt. Op die
manier ga jij straal voorbij aan de belofte van je ziel. Je ziel is hier op aarde om haar potentieel
tot uiting te brengen, via jou als instrument. Met andere woorden, jij als mens en individueel
kanaal, komt een stem geven aan het potentieel van je ziel.
Hoe geef je stem aan je ziel?
Heb jij met je hoofd al iets kunnen geven aan anderen? Ik nog nooit. Zelfs als ik coaching doen,
zogezegd het hoofd gebruiken, dan gebruik ik mijn lichaam en aura om energie over te dragen
en over te nemen. Uitwisseling of geven gebeurt met je aura, lichaam, handen maar nooit met je
hoofd.
Je ziel een stem geven doe je door klaar en duidelijk ja of nee te zeggen. Met andere woorden
door keuzes te maken. Ja dat is me op het lijf geschreven want het geeft me een goed gevoel of
nee, dit wil ik niet want het geeft me een onprettig gevoel.
Wat goed is voor jou weet je niet. Het is juist dat wat je komt ontdekken en daarvoor kan je
enkel je lichaam gebruiken. Je lichaam is een voel instrument. Voelen is de magie van het
fysieke leven.
Twijfel leren uitschakelen
Als je twijfelt aan jezelf is het omdat je in je hoofd leeft in plaats van in je lichaam. Als je in je
hoofd leeft = leven in een idee (hoe je zou "moeten" zijn),. Dat wil zeggen dat het ongegrond is
= heeft geen fundament vanuit jezelf. Omdat het een gedachte van een ander is die jij voor waar
aangenomen hebt, heb je er ook geen voeling mee.Vandaar dat het je noch steun, noch
veiligheid geeft. Maar omdat het als kind het enige herkenbare punt of gezicht was, ben je bang
het te verliezen.
Gezichtsverlies is een zegen
Gezichtsverlies verwijst naar het masker dat je draagt of het leven vanuit je
overlevingsstrategie. Hierdoor zal je ook je realiteit "verkrachten" door alles te wilen inpassen in
je maskerade. Dingen die dan slecht (= die niet bij je passen) zijn voor jou, ga je toch een draai
geven zodat je in je waan of idee kan blijven leven. Een typisch voorbeeld is dat lijden een
noodzaak is om te groeien. Dit is de wijze waarop mensen zichzelf weghouden van hun eigen
invoelen, waarheid en wijsheid.
Durf echt te voelen en om vanuit dat gevoel nee te zeggen tegen de lasten van anderen en ja te
zeggen tegen dat wat jou op het lijf geschreven is.
Het leven is inderdaad zo éénvoudig. Stap uit de poppenkast en stap liefdevol in je eigen
lichaam door je energie helemaal te laten indalen.
--

Stress VRIJ met hartcoherentie training
Hartcoherentie is een wetenschappelijke methode die ervoor
zorgt, dat je hart en brein weer met elkaar kunnen
samenwerken.

Leer deze krachige techniek nu heel eenvoudig thuis aan, dankzij onze video's.
Online video training voor slechts 40 € , met blijvend resultaat

www.relaxwithfloxx.com
Enkele effecten van deze training:
meer rust, veerkracht, concentratie, evenwicht, energie, relativeren, slaap,
weerstand, zelfvertrouwen
verjaagt spierspanning, prikkelbaarheid, gejaagdheid, hoofdpijn, moodswings
hartkloppingen, hyperventilatie, hoge bloeddruk, angsten & stress

Super volle maan in Maagd 19 februari
2019: van detail naar verfijning
Zo kort na valentijn een super maan, zal ook wel geen toeval
zijn. Het is de tweede Supermaan van de drie Supermanen
die we in 2019 zullen treffen. Een super volle maan, heeft een
veel sterkere werking dan de gewone volle maan. Griep,
angina, slecht slapen, vocht vasthouden, hoofdpijn,
verkoudheid, allemaal reinigings reacties als antwoord op de verhoogde frequenties.
Innerlijk getouwtrek
Een volle maan zorgt altijd voor een innerlijk getouwtrek omdat zon en maan elkaar uitdagen,
met deze tegenoverstelde stand. Gevoel daagt verstand uit om te voelen, en verstand daagt
gevoel uit om logisch te zijn. Met deze volle maan zal je merken dat je stil zal staan bij de
resultaten van je harde werken en zoeken van de laatste jaren. Maagd, maakt graag de balans
op want de maansverduistering van 21 januari opende de weg naar het durven voelen en
beseffen van hoe ver je uit balans bent. Hoe ver je nog verwijderd bent van je essentie. In
maagd zal het sterk spelen op gebied van voeding, wat je eet en met welke oordelen of visie jij
je leven voedt. Deze tijd is een tijd van reiniging, de boel luchten, je concept herbekijken.
Hoe bewaar je tijdens volle maan dan je evenwicht?
Door naar de tekens en temperament te kijken. De maan staat in de kritische, orde scheppende
maagd en de zon staat in de inlevende, warme, fantasierijke vis. Dus je gevoel wil orde
scheppen maar je zal er maar warm van worden (van genieten) als je dat doet op een
inlevende, creatieve wijze. Probeer elk spoortje van kritiek en kortzichtigheid los te laten en leef
je echt in. Wat beide verbind is zorgvuldigheid of zorgzaamheid.
De aspecten die de maan maakt
De maan en uranus wil uit de dagelijks sleur breken, wil je laten voelen dat je leeft en dat het
leven veel boeiender is dan je veilige, dagelijkse slakkegangetje. Geniet van deze periode, want
je zal merken dat je minder nodig hebt dan je denkt om echt gelukkig te zijn.
Maan met mars wil zich uiten, de leiding nemen in je eigen leven. En nu heb je er genoeg
zelfvertrouwen voor om uit te spreken wat je al lang op de lever ligt in je relatie. Je kan
worstelen met heel wat overtollige energie dus zorgt voor een uitlaatklep. En nee liefst niet door
je partner, een knal op zijn neus te verkopen. Ga dan liever schreeuwen en slaan op een
kussen of ga hardlopen. Of spreid lekker je armen en schreeuw het eens uit, voel dat je leeft.
De bezetting van de rechter hemisfeer geeft aan dat deze volle maan sterk zal uitwerken op
relatiegebied. Zo na valentijn kan jij misschien eindelijk de knoop doorhakken om je
halfslachtige relatie los te laten, of je kan juist ontzettend dankbaar zijn voor je relatie en die
omzetten in een huwelijk of samenwoning. Het plotse besef van hoe kort het leven is, en wat je
allemaal door je vingers laat lopen door je te grote afhankelijkheid van je partner zal een sterke
trigger zijn. Ofwel herpak je jezelf en wordt je iets onafhankelijker en kan je daarmee je relatie
weer boeiender maken. Ofwel merk je dat het tijd is om het op eigen benen te proberen. Waak
je ervoor je, extra kregelig en kritisch naar je partner op te stellen. Je partner valt niks te
verwijten, het draait nu om jou. Het wat jij verder met je tijd en leven wil aanvangen.

Stel jezelf eens de vraag: “Wat zou ik aan mijn leven
veranderen mocht ik weten dat het mijn laatste weken op
aarde zijn”.
Als je inspiratie nodig hebt, kijk dan naar de film Last
Holiday Schitterend hoe ze uitbreekt uit haar underdog positie,
haar stralende zelf zonder meer een stem geeft. Door eindelijk
haar idiote baas een “oplawaai” te geven en haar dromen tot
realiteit te maken.
Pas onder de dwang van haar doodsvonnis kwam ze tot
leven. Dat deed ze door vanaf dat moment het schitterende
middelpunt van haar leven te zijn, alles te zeggen en te doen
wat ze wou. Niet meer bang voor de oordelen of macht van de
anderen. En tada, de magie van het leven trad in werking.
Toen ze authentiek werd, kreeg ze spontaan alles waar ze van
droomde.
Wees authentiek want pas dan ben je aansloten op je bron en de kosmische overvloed. Geluk
maak je echt zelf in je leven. Je bent véééééééél meer dan je denkt te zijn.
Wacht jij op een doodsvonnis of ben je sterk genoeg om zelf het roer om te gooien?
Mercurius, samen met neptunus in vissen, maakt je verbaal krachtig omdat je hogere weten
je denken versterkt. In het huis 8, zal dat voor diepgaande transformatie zorgen. Het is het huis
van de dood, van erfenissen, van transformatie. Je oude ik zal je voor een deel kunnen laten
afsterven. Dat met de kudde willen meelopen, ben je een beetje beu. Met deze volle maan zal je
inzicht kunnen verwerven in je patronen en blinde vlekken. Kijk naar je gewoontes, je vaste
patronen. Neem gerust eens wat tijd om te kijken waar je kan experimenten. Een andere weg
naar je werk, winkelen in een andere winkel, meubels verplaatsen in huis, iets nieuws
verkennen. Ga gaan wandelen als je denkt, “ik moet dit nog doen”. Stap eens uit de mallemolen
van sleur en moeten. Maar doe het op een zorgvuldige wijze, niet vanuit een dwang maar nodig
jezelf liefdevol uit.
Mars met uranus zorgt ervoor dat je wil uitbreken, jezelf bevrijden. En gevoed door mercurius
en neptunus zal je genoeg fantasie en ideeën krijgen om te beginnen dromen. Breek je hoofd
nog niet over de stappen die je moeten nemen maar open jezelf voor het idee van vrijheid en
zelfstandigheid. Mars kan je hier wat te gedreven maken, waardoor je te snel wil gaan dus niet
doen. Voel je drang naar vrijheid, mijmer over de voor en nadelen, de uitdagingen, droom,
fantaseer, dat zal ervoor zorgen dat je dan sneller zal weten welke stappen te zetten in de
volgende fase.
De as Maagd (maan) – Vissen (zon)
Zon en maan, staan tegenover elkaar. Ze bemannen een start en eindpunt, met daartussen een
weg of traject. Maagd wil keuzes maken en vis wil lekker dromen en zich verliezen in het
enorme potentieel van de aardse beleving.
Deze stand geeft je de kracht om eerlijk en kritisch naar jezelf te kijken maar de harde kant, het
perfectionisme wordt getemperd door de vissen energie. Veel te lang is gesteld geweest dat je
maar dienstbaar kan zijn door jezelf weg te cijferen. Dit is grote onzin. De vis weet dat integratie
en authenticiteit het summum van dienstbaarheid is. De maagd is te rigide en kritisch, mist
vertrouwen en weigert elke vorm van chaos. De vis weet dat je pas vanuit de chaos iets kan
modelleren.
Als een grote klodder klei ligt het leven voor jou en pas als je kan genieten van de modder
tussen je handen, kan je uit de modder een vorm modelleren. Genieten van de modder is
metafoor voor het je je volledig durven open te stellen voor alles wat op je pad komt. Pas dan
ben jij in staat om authentieke keuzes (vormen) te maken.
Ik leef op die as, want mijn zon staat in vissen dwz dat ik lang geworsteld heb met
perfectionisme, wat juist en goed was en wat niet. Totdat ik begon met mijn healing werk. Al snel
leerde ik van mijn innerlijke gids, dat ik door kritiek = oordeel, heel wat potentieel afsloot. Mijn
gids leerde me af te stemmen op alles wat bestaat, in plaats van enkel op het goede. Want
“goed” en “kwaad” houden elkaar in evenwicht, omdat hun beider bron liefde is. De erkende
vorm van liefde en de niet-erkenning van liefde. Om terug te verwijzen naar bovenstaande film,
haar dromen (het goede) waren het tegenwicht voor het slechte (haar underdog rol). Maar
tegelijkertijd voedde het slechte haar dromen. Alles is altijd een wisselwerking, maar de bron is
altijd liefde. De mens die uit zijn denken stapt, wordt vanzelf weer liefde. Het is je denken die
voor gedrag en patronen zorgt, maar dit is niet wat jij in essentie bent. Je bent jezelf, in plaats
van wat je denkt dat je bent.
Ik leerde alles te omarmen, invoelen en dan keuzes maken voor wat voor mij goed voelt. Zo
kan ik meer en meer mijn authentieke kern zichtbaar maken. En dat is wat deze super maan
met je zal doen. Komt er chaos, voel je je alsof je niks meer weet? Perfect, accepteer want dan
is alles mogelijk. Je mag het eventjes niet meer weten, want dat is normaal in die periodes
voorafgaand aan een bijsturing of heroriëntering. Daar waar je je in maagd verliest in details, zal
de zonnekracht van vissen je tonen dat overgave en verfijning iets anders is dan details.
Verfijning of dat wat iets uniek en authentiek en waarbij vissen je leermeester is. Final touch,
Fingerspitzengefühl, de kers op de taart of hoe je het ook wil noemen. Ik ben een coach maar
niemand is zoals mij en kan niet aan mij tippen. Net zoals ik niet aan een andere coach kan
tippen. Beide zijn coach maar toch uniek. Jij bent jij en ik kan niet aan jou tippen, net zoals jij
niet aan mij kan tippen en toch zijn we allen mensen. Elk van ons verrijkt de wereld met iets
unieks.
Het is een volle maan die je veel geluk en voldoening kan brengen.
Geniet van deze periode waarin je schoon schip kan maken en stel je open voor gevoelens. Kijk
hoe jij van je huis en lichaam een mooie fijne plek kan maken. Je kan een huis of lichaam als in
de boekjes beogen, wat ik persoonlijk maar een kille bedoening vind. Veel liever heb ik een
huiselijke warme woning, waar het netjes is maar waarin toch echt geleefd mag worden. Een
kilootje meer is even mooi als een slanke den.
Ontdekt gewoon wat jou voldoening en een fijn gevoel geeft.
Inschrijven groepshealing, die doorgaat vanop afstand
De groepshealingen blijken voor heel veel mensen een bjizonder krachtige hulp te zijn om hun
persoonlijk groei te versnellen en te laten aansluiten op het grotere geheel. De draagkracht van
deze groep is bijzonder ondersteunend. Overtuig
jezelf https://www.zichtbaar.be/klantervaringen-groepshealing-op-afstand/
Zelf hoef jij niks te doen, want de healingen gaan altijd door na 23.30u omdat de energie dan
rustiger en zuiverder is omdat de meeste mensen dan slapen.
Inschrijven enkel via email isabelle@isahealing.eu, kan tot 19/02 om 23,30u. kost 15€ incl
uitgebreid verslag achteraf via email

Een unieke reis…. jij kan ze maken….
Een geschenk voor jezelf en een verrijking voor de ander. Met
jouw centjes ga jij op reis en baan jij een nieuw pad voor de
moedige dames van het naaiatelier, die opkomen voor het
recht op een zelfstandig bestaan.
Deze reis is vol nieuwe mogelijkheden, unieke ervaringen, die
nog onbekende stukjes van jezelf zullen zichtbaar maken. Het gaat veel verder dan alleen maar
prachtige foto’s en souveniers.
Een kans om op unieke wijze een andere cultuur te leren kennen, buiten het normale
toeristische gedoe om. Een authentiek kennis maken en voeling krijgen met een rijke oude
beschaving.
De 2 laatste weken van oktober 2019 wordt er een 3de reis georganiseerd naar het zo andere
India en Nepal onder leiding van ik Lucia en een ervaren Indische chauffeur / gids.
Er kunnen maar maximun 5 mensen mee dus wees er snel bij.
Je vindt meer informatie op deze link
Info of inschrijven via mail vangriekenlucia@hotmail.com of gsm 0494/123652

Ik heb waarschijnlijk last van een entiteit.
Iemand mailde me volgend relaas:
Ik denkdat ik last heb van entiteiten en dit gedurende
misschien al 2-3 jaar. Misschien komt dit door lichamen
die ik een laatste groet heb gebracht of van op het kerkhof
te zijn?
Deze entiteit(en) zorgen ervoor dat ik :
- in elkaar krimp als mijn (ex) vriendin nog maar iets tegen
me zegt
- geen toekomst zie om de scheiding te regelen en te
leven nadien
- MEZELF ONTZETTEND VEEL DRUK OPLEG OM TE INVESTEREN OF TE SPAREN
VOOR DE KINDEREN LATER
- entiteiten doen me zoeken naar de perfecte pijnloze zelfmoord. Ze duwen me elke dag
verder de dieperik in
- ZE GEVEN ME EEN GEVOEL DAT GEEN ENKELE MENS KAN VERDRAGEN
- ze laten me alleen maar aan GELD denken waardoor al mijn levenskwaliteit elke dag
weggaat
- ze leggen me druk op om zoveel mogelijk te hebben , lukt dit niet dan is mijn
gemoedstoestand omlaag
..............
Kan dit juist zijn dat ze dit met me doen? of wat denk je?
Waarom deel ik dit met jullie?
Ik krijg af en toe mails van mensen die dreigen met zelfmoord en ook vaak emails van
mensen die me schrijven dat ze last hebben van een entiteit.
Beide herken ik. Toen ik besloot te scheiden van mijn man en jaren erna toen ik wegging
van mijn vriend, na zijn overspel, heb ik ook op deze momenten zelfmoord gedachten
gehad. Voor mijn dochter had ik echter de moed om verder te leven, ze had enkel mij.
Nu op mijn 50ste kan ik enkel zeggen dat het zonde zou zijn om zelfmoord te plegen,
alleen maar omdat het leven je zoveel te bieden heeft.
Persoonlijk ben ik dolblij dat ik er nog ben want mijn leven is ondertussen zo verrijkend,
inspirerend en boeiend geworden omdat ik de ketenen van angst en gebrek aan
zelfvertrouwen heb kunnen doorbreken.
Het belangrijkste is dat je stappen blijft zetten. Ook al zie je geen uitkomst, blijft in
beweging.
Voorbeeld na het overspel was ik gedurende 3 dagen in shock maar dan ben ik de
volgende 4 maand in een zware depressie verzeild. Het enige waartoe ik nog in staat
was, was om al die maanden gewoon als een zombie uren langs het strand te gaan
wandelen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het feit dat ik bleef bewegen me ook in
mijn lichaam hield. Zo kon ik de pijn (mijn waaraan heb ik dat verdient) voelen totdat ik er
klaar mee was om het los te laten.
Het moment dat ik mijn denken veranderde in, waarom heb ik dat aangetrokken / wat is
het mechanisme, kon ik mijn vriend loslaten en terug de macht nemen en tot mezelf
komen.

Ik heb er dan ook hard aan gewerkt om minder hard mijn best te doen, en meer vanuit
mijn hart te leven en het mezelf gemakkelijker te maken door plezier in mijn leven als
leidraad te nemen. Ik doe enkel nog dingen die ik leuk, verrijkend en hartverwarmend
vind. Al de rest kan vierkant de boom in. OLé
Ook de denktrant dat bij tegenslagen, iets van buitenaf me in de greep had. Dat er
negatieve energie van buitenaf me ziek maakte, me ongeluk bracht heb ik tot mijn 44ste
getorst en geloofd.
Geloof me lieve mensen, het is uiterst zelden een entiteit of een energie aanval van
buitenaf die je parten speelt. Het enige waar je aan lijdt is angst.
Wel is het zo dat ik ook nu nog ervaar dat negatief denkende mensen energie van me
zuigen, wat volledig logisch is. Daarom vermijd ik bewust negatief denkende mensen of
negatief voor mij aanvoelende plaatsen.
De wet van de communicerende vaten is een regel uit
de natuurkunde die aangeeft dat in open vloeistofreservoirs,
die voor de vloeistof onderling onder het vloeistofniveau zijn
verbonden, het vloeistofpeil in alle reservoirs even hoog staat.
De vaten communiceren met elkaar, dat wil zeggen, ze staan
met elkaar in verbinding. Zodra er een verstoring van het
vloeistofpeil optreedt kan er daardoor
een uitwisseling van vloeistof plaatsvinden, zodat het
evenwicht wordt hersteld.
Dat wil zeggen dat als iemand met een hogere energie
automatisch energie zal afgeven aan de persoon met de
lagere energie omdat de natuur altijd probeert om het
evenwicht of de balans te herstellen.
Elke mens heeft een aura die een energie frequentie heeft. Vb vreugde is 550 mhz, angst is 20
mhz. Dat wil zeggen dat iemand de leeft vanuit vreugde, 27 mensen weer in balans kan
brengen, ofwel lichtere energie naar de zwaardere energie te sturen. Het vergt wel heel veel
van je lichaam als je je omringt met lagere of zwaardere energie.
Het spook van de angst!
Inderdaad, het is "maar" de angst die door je hoofd spookt. Die alles overweldigende angst om
het alleen te rooien en op eigen benen te staan, de angst of je wel genoeg geld zal hebben, de
angst om te presteren, de angst om alles onder controle te houden .... allemaal heel normale
menselijke gedachten.
Heb ik deze gedachten nog? Nee, die laat ik gewoon nooit meer toe.
- Eerst en vooral heb ik geleerd om dicht bij mezelf te blijven en om de macht in eigen handen
te houden. Geen gedachten meer van een aanval van buitenaf maar een zelfanalyse waarom ik
dit aantrek. Welke gedachte of patroon dat IN mezelf leeft, waarop het leven antwoord.
- Ten tweede heb ik geleerd om uit de wurggreep van de angst te blijven, door alle moeten en
plicht tot nul te herleiden.
- Ten derde heb ik geleerd om de controle los te laten en mezelf sterk te maken vanuit een
acceptatie van alles wat zich in mijn leven voordoet.
- Ten vierde heb ik de realiteit leren omarmen en ermee samenwerken. In plaats van alles naar
mijn hand (waanidee) te willen vormen.
Stop met het excuus te gebruiken dat je slachtoffer bent want als je al ergens slachtoffer van
bent, dan is het enkel je negatief denken vanuit zelfafwijzing.
Het wel zo dat angst een gedachte vorm is.
Het is met andere woorden een energievorm. Een kosmische wet stelt dat het gelijke elkaar
aantrekt. Dus als jij naar een plek gaat waar veel angst leeft, zal je eigen angst hierdoor wel
gevoed zal worden. Vandaar dat het zo belangrijk is om bewuste keuzes te maken, jezelf op de
eerste plek te zetten en elke vorm van medelijden te bannen.
Daarom ook dat steden, drukke plaatsen, cafés, dancings, rijwoningen en flatgebouwen voor
hooggevoelige mensen een ramp zijn. Optredens in open lucht zijn minder belastend.
Om je energie licht en sprankelend te kunnen houden :
is een gezonde geest nodig, die zich voed met opbouwende gedachten
een gezonde leefomgeving nodig, waar er rust en natuur is om je te kunnen ontladen en
terug opladen
is een mooie warme leefruimte nodig, waar je omringt bent door mooie spullen die je hart
verwarmen en waar je kan thuiskomen
is er het contact nodig met je lichaam, omdat je lichaam een voel instrument is en daarmee
je kompas om je door de levensjungle te leiden
is er overgave en acceptatie nodig, omdat alles op je pad jou dient
is het nodig om volwassen te worden en uit elke vorm van drama of kinderachtig gedrag te
stappen
is er de moed nodig om alle moeten en plichten overboord te zwieren
is er de kracht nodig om ja te zeggen tegen jezelf en te leven vanuit jouw realiteit
is er de macht nodig om je los te rukken uit elke vorm van waan of dwang, jij bent namelijk
de enige die stemrecht heeft in jouw leven

Traject, Angst programmatie deleten
Voor die mensen die ook uit deze wurggreep willen
stappen heb ik de 8 weekse begeleiding. Om de 3d is er
email contact waarbij ik je begeleid om je angsten los te
laten.
Normaal kost deze 550€, nu met valentijn 10% korting en
4 groepshealingen gratis. Dus voor de promo prijs van
500€ begeleid ik je 2 per week gedurende 8 weken om je angst programmatie te deleten.
Deze promo is geldig tem 21 februari.

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

Trading of belegging in bitcoin (BTC)
In december ben ik in een soort trading of beleggingssysteem
gestapt dat belegt in bitcoin. Ik vind het een schitterend
systeem omdat het dagelijks geld oplevert, zowel bij een
stijging als bij een daling van de BTC. Zelf hoef ik niks te
doen.
Unieke waarborg
Het unieke in dat systeem is dat er een waarborg gegeven wordt door een bank ten bedrage
van je inlegsom.
De eerste 90 dagen, garantie van 0.5%/dag
Deze belegging duurt 90 + 365d. Na die 90d krijg je gedurende 1 jaar de actuele dagintrest
(soms gaat die zelfs boven die 0.5%). ALs je je winsten laat staan komen die bij je kapitaal
omdat er dan automatische kapitalisatie is.
Je winst van dag 1 wordt maar na 90d uitbetaalt in BTC enz.
Wil je er na 90d al uitstappen, betaal je 15% van je inlegsom als boete.
vb 500$ a 0.5% /d geeft na 90d een opbrengst van 225$ . vanaf 91 dagen verhoogt dit omdat je
dan kapitaliseren.
ALs je ook interesse hebt hierin stuur me dan maar een email met je vragen.
Beleggingsmogelijkheden
$ licentie
100$
250 $
500 $
1000$
3000$

Beleggingssom $
500$
1 250 $
2 500 $
5 000$
50 000

promo (extraatje)
5$
12.5 $
25 $
150$
450 $

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT

coach/healer
www. zichtbaar.be

Facebook

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.

