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De kracht van je eigen grenzen omhelzen
Isabelle Lambrecht www.zichtbaar.be

- Groepshealing op afstand
- Waarom zijn er zoveel meningen over hetzelfde?
- Nieuwe maan in vissen; kracht van je grenzen omhelzen
- Hoe je je als mens kan vergaloperen
Aanbod
- Groepshealing op afstand met de maan
- Transformatie tekening
- traject delete angstprogrammatie
- workshop 13/14 april hoe je een succes van je leven kan
maken
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 06 maart 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

Weekend workshop hoe je een winnaar wordt
ipv een verliezer

13 & 14 april kom ik naar belgie voor deze workshop.
Tijdens deze 2-daagse help ik je begrijpen
- hoe je de magie van het leven kan aanboren
- hoe je je energie hoog kan houden
- wat belangrijk is in het leven en wat het doel van je ziel is
- en hoe je je innerlijke kompas kan gebruiken
Healing gebeurt ook vanuit de groepsziel die ik zal openen.
Deelname 350€ Inschrijven voor 1 april.
Ik ben op zoek naar een mooie en rustige locatie ergens tegen de belgisch-nederlandse grens
om deze worskhop te laten doorgaan. Ik dacht aan Hoogstraten.

Hoe kan het dat er verschillende meningen zijn over
hetzelfde.
Deze vraag kreeg ik van een lezer gesteld. Het antwoord is vrij
eenvoudig. Elke mens is uniek en beleeft daardoor de dingen
anders dan de ander.
Wat je ziet is relatief.
Inderdaad, met onze fysieke ogen zien we maar een heel klein
spectrum van het leven. Met je gevoel en aura kan je veel
meer ervaren.
Omdat je verstand met miljarden prikkels per dag te maken
heeft, moet ze er een keus in maken om niet gek te worden.
Dat wil zeggen dat éénmaal je iets voor waar aanvaard hebt, dit het pad wordt waarlangs alles
zal verlopen. Of met andere woorden, dat zal de bril of lens zijn waardoor je alles zal zien en
interpreteren.
Dat is de reden dat elk van ons dingen anders kan zien en interpreteren, omdat we maar zien
waar we voor openstaan.
Waar sta je voor open?
.Elke mens is uniek en heeft een andere frequentie maar binnen een bepaalde frequentielijn zijn
er weer de nodige verschillen. Net zoals er 86400 seconden in 1dag gaan, zo zijn er ook
meerdere onderverdelingen binnen 1 frequentiebereik.
Je kan dus echt wel zeggen dat elke mens uniek is en het net iets anders dan de ander zal zijn.
Wel zullen vele verhalen of visies eenzelfde rode draad hebben, maar de weg ernaar toe of de
interpretatie zal uniek zijn.
Vernieuwing ontstaat door versmelting
Veel mensen willen gewoon hun gelijk halen maar dat is op aarde onbelangrijk. Op aarde is elke
mens een uniek uiting van de bron. Je beloofde op zielenniveau om daar gestalte aan te geven.
Het leven, dat evolutie is, kan door groei of door versmelting van 2 polen iets nieuws maken. Op
die manier wordt het voortbestaan van het leven gewaarborgd.
Eigen waarheid ontdekken
Het doel van elke mens is dus zijn/ haar eigen waarheid, wijsheid en pad te ontdekken en dat
duidelijk tot uiting te brengen. . Het is de bedoeling dat elke mens in vrede naast elkaar leeft, elk
vanuit de eigen waarheid.Dat zal zorgen voor een harmonieuze gemeenschap.
Je kan je eigen waarheid met ontdekken als je leeft vanuit je gevoel ipv uit je emoties. Leven
vanuit gevoel is leven vanuit eigenliefde. De liefde die jou eigen is (of die je in jou draagt) is de
bron/kosmos/universele energie/god of hoe je het ook wil noemen. De bron is in elk geval
onvoorwaardelijke liefde. Wie leeft vanuit eigenliefde oordeelt nooit, leeft vanuit acceptatie en is
een gevend wezen. Kan je je inbeelden als we allemaal zo leven dat vrede, vreugde en
harmonie dan vanzelfsprekend zijn!

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.
Kost 550€.
De feedback van mensen is dat ze sneller rustiger worden, dingen beter begrijpen, hun
energie hoger kunnen houden, houvast vinden, meer ruimte een vrijheid ervaren.

Nieuwe maan in vissen 6 maart 2019 : de
vrijheid van je eigen grenzen genieten!
Voor mij, als vis, komt dit issue heel sterk binnen. Want
inderdaad grenzen stellen en je eigen ding doen blijft een hele
uitdaging omdat een vis alles omhelst en alles kan en mag.
Omdat ik zeer gevoelig ben, pik ik gemakkelijk de essentie op
en kan ik die direct duiden of hard maken. Daarom ervaren
veel mensen me als confronterend omdat ik er geen doekjes rondwind (mars in schorpioen).
Wie mededogen begrijpt, weet dat de realiteit neutraal is. Wie nog leeft vanuit slachtoffer- of
martelaarschap zal het leven als hard en confronterend ervaren. Tot mijn 44ste vond ik het
leven zeer hard en oneerlijk. Vandaag op mijn 50ste vind ik het leven goudeerlijk en meesterlijk
vindingrijk.
Geboren worden is gekwetst worden
Elke mens wordt gekwetst geboren en draagt pijn in zich. Die pijn verdoezel je met een
patroon/houding waarachter je die verbergt. Als iemand dit dan scherp stelt, springt die pijn je in
het gezicht en verwijt je de ander dat die je pijn doet of dat die hard is. Tot mijn 44ste liep ik op
eieren, probeerde ik te sussen, te redden of te beschermen. Ik was het prototype van de vis, de
zachte heelmeester die stinkende wonden maakt.
De laatste jaren heb ik de moed om een leider te zijn in plaats van een lijder. Ik durfde me
kwetsbaar op te stellen en eerlijk te zijn, in de wetenschap dat ik daarmee behoorlijk wat
"klappen" (= weerstand en kritiek) krijgen. Er wordt namelijk "altijd" op de boodschapper
geschoten of op de spiegel geslagen als die de verwrongenheid toont. Maar de dankbaarheid
van de mensen die rechtstreeks met mij werken maakt het de moeite waard om dingen te
blijven scherp stellen. De hardheid van de klappen neemt ook af naargelang je leert om nederig
te zijn en de dingen niet meer persoonlijk te nemen. De nederigheid om kanaal te zijn, ipv iets
uit de materie te vereren of om iets te willen bewijzen.
De vrijheid die grenzen je bieden
Het is een heel bevrijdend gegeven al je duidelijk weet wie je bent en als je jezelf 100%
accepteert. Zolang je je schuldig voelt of schaamt stap je buiten je eigen grenzen.
Elke mens is hier op aarde om zichzelf zichtbaar te maken. Je kan maar iets zichtbaar maken
door een grens te trekken. Als jij medelijden hebt, je schuldig voelt of schaamt vervaag jij jouw
grenzen. De dag dat jij de ander 100% kan accepteren leef je vanuit mededogen, ontsproten uit
eigenliefde en 100% omhelzing van het leven.
Het thema van de nieuwe maan is bij mij al heel sterk in werking. Ik stelde me gisteren al de
vraag wat er speelde, want 6 issues dienden zich krachtig aan. Nu ik de maanhoroscoop maak
snap ik natuurlijk veel beter wat er aan de hand is.
2 Voorbeelden van scherpstelling en grenzen trekken
Case 1 iemand vroeg me zaterdag: "Hoe is het in Spanje? Heb je een beetje lekker weer erbij?
Het is hier koud, winderig en ongezellig." Ik heb daar niet op gereageerd. Vrijdag vroeg ze me:
"Ik weet dat je druk bent hoor. Ik zou het wel fijn vinden als je geen contact meer met me wilt,
dat je dat mij laat weten. Kan je je daar iets bij voorstellen?" Zondag mijn antwoord: "Lieve c, je
draait de realiteit om. Jij neemt contact met mij en niet andersom. Ik heb inderdaad geen tijd,
noch zin om op je eerste vraag in te gaan. Dit omdat ik merk dat die vraag (ik) je in wezen koud
laat en je enkel op zoek bent naar een klankbord. Ja ik weet het dat dit scherpstellen wel
confronterend zal zijn maar ik hou nu éénmaal van essentiële eerlijkheid. Doe vele groetjes aan
t
⇒ Kijk eens waar jij oneerlijk bent naar jezelf en naar de ander. Wat zijn je motivaties, geef of
neem je? Of geef je om te krijgen? Dit stuk zal je de volgende 10d nu triggeren met de nieuwe
maan in vissen in huis 7. Hoe wil je dat je relaties eruit zien? Hoe wil je dat anderen met je
omgaan? Ik wil duidelijkheid tussen mensen die me nodig hebben en mensen die echt een
vriend zijn.
Case 2 iemand vroeg naar het laatste verslag van de groepshealing en ik antwoordde “ Hallo B,
dit is verstuurd geweest is naar alle mensen die betaalt hebben. Zou je me de datum van
betaling kunnen geven? Dan check ik eventjes of ik een fout gemaakt heb. Haar antwoord was:
“ Zeg Isabelle, de dag zelf heb ik je nog een mail gestuurd dat ik de betaling heb uitgevoerd, het
is mij 1 keer overkomen dat ik het niet direct had gedaan en nu ga je ervan uit …...” en de trend
was gezet.
Na wat heen en weer gemail, antwoordde ik niet snel genoeg naar haar zin en sloot ze af met
deze knaller. Dag Isabelle, Nu sta je met je mond vol tanden hé...je kan je ongelijk niet toegeven
(karakter Vissen) en dat als "zogezegd" spiritueel mens, want dat ben je niet. Voor jou telt
alléén materie (karakter Vissen). Het zal een financiële reden hebben waarom je in Spanje
woont...Ben héél blij en Dankbaar dat je je "Ware" aard toont en laat zien wie je Echt bent
(zonder dat je het zelf) beseft. Ik heb Nooit een goed gevoel gehad bij jou en nu weet ik
waarom. Voor mij stopt het hier en wil niets meer met jou te maken hebben. Ik wens je alle
geluk in Spanje en ze zullen er daar ook wel achter komen...
De kosmos is meesterlijk als ze ons een les leert. Had ze betaalt? Ja , op een slapende
rekening die ik al 4 j jaar niet meer gebruik. Vandaar dat ik haar betaling niet terugvond. Mijn
grens hier was dat eerlijk met mezelf bleef ipv haar gemakzuchtig haar zin te geven en gewoon
het verslag te sturen. Maar al te vaak proberen we uit gedoe te blijven en cijferen we onszelf
weg. De testen en groei liggen juist in die kleine alledaagse dingen.
⇒ Kijk een hoe gemakkelijk jij toegeeft of jezelf wegcijfert? . Hier vind je het volledige artikel.
Maar voor de zoekers onder ons alvast deze 2 vragen :
1. Wat denk je was hier de trigger ofwel het probleem van B? Het antwoord is eigenlijk samen
te vatten in 1 woord, maar je mag max 20 woorden gebruiken. Wie het juiste antwoord vind
krijgt een groepshealing gratis.
2. Vraag 2 wanneer is een mens onbezield? Ook hier het antwoord in max 20 worden. Ik heb al
ervaren dat het voor de mensen heel moeilijk is om de essentie kort weer te geven dus je
hebt 2 uitdagingen. Stuur mij een email isabelle@zichtbaar.be.
Inschrijven voor de groepshealing.
Elke maand geef ik 2x , met volle en nieuwe maan, een groepshealing. Dit helpt je als mens om
sneller te groeien omdat ik je laat aansluiten op wat de kosmos je nu aanreikt. De bron bepaalt
het grotere proces en onze taak als mens is het hoe wij met dat alles omgaan. Maak het jezelf
gemakkelijker door de kosmische hogere frequenties nu in je eigen leven te integreren. Via de
groepshealing breng ik die tot bij jou en binnen de 10 d ontvang je nog een verslag met de
nodige inzichten en oefeningen die de impact van de healing bekrachtigen. Inschrijven tot 6/3
om 23.30 enkel via email isabelle@zichtbaar.be. Healingen gaan altijd door na 23.30u als de
energie zuiverder is. Feedback vind je hier
De nieuwe maan in vissen, huis 7 (relaties)
Het hoe jij met anderen omgaat zal nu uitvergroot worden. Vissen wil opgaan, heeft het moeilijk
met de harteloosheid en de hardheid van materie, juist omdat ze in alles kunnen opgaan en niet
graag aflijnen. Feit dat het in het 7de huis staat, wil zeggen dat de uitdaging voor de volgende
10d zijn klemtoon zal vinden op het hoe jij jezelf zichtbaar kan maken binnen relaties. Als jij je
gemakkelijk wegcijfert zal je hierop getest worden. Hoe wil jij dat je relaties zijn?
Melancholie als nasleep van de verduistering van januari is ook mogelijk, omdat je binnen de
vissenenergie ook wanhoop kan voelen waarom alles zo hard en moeilijk is hier op aarde. Geef
melancholie en wanhoop geen kans door jezelf toe te staan het leven te accepteren zoals het
komt. Pas als je er een probleem van maakt kom in de negatieve kant van de vissen. Vissen is
het teken bij uitstek dat kan begrijpen hoe het leven naadloos in elkaar steekt. Vissen als laatste
teken heeft al alle voorgaande tekens en hun thema”s doorlopen. In vissen leren je alles te
integreren vanuit acceptatie, nederigheid en vertrouwen. Je leert de vrijheid of de meerwaarde
van duidelijk grenzen te waarderen en te begrijpen;
Onder deze energie kan je een sterke aandrang voelen om eindelijk ja te zeggen tegen je eigen
talenten.
Zon en maan vallen samen met nieuwe maan dus je gevoel en daadkracht kan je dan beter op
elkaar afstemmen. Leef je vanuit zelfafwijzing dan zal dat enorm benadrukt worden en kan je je
sterk vergalopperen. Met nieuwe maan geef je er een lap op, omdat het een energieke omhoog
stuwende kracht is.
Maan valt samen met neptunus (heer van vissen) wat de invloed van de vissen nog eens
benadrukt. Neptunus is het onbegrensde, de ziel, het oneindige potentieel, troost, empathie,
verlossing, maar ook verwarring, verslaving, het willen ontsnappen. Dit benadrukt het roze bril
aspect, het is een dromerige tijd maar laat je er niet in meedrijven. Dit is het toppunt van
gevoeligheid en empathie. Je bent op aarde om iets zichtbaar te maken en met je hoofd in de
wolken lopen zorgt voor problemen. Leer dromen terwijl je stevig op je eigen benen staat.
Droom en voel wat het met je doet. Dromen is een scheppingsproces en niet zomaar iets waar
je kan in wegvluchten. Dromen is je voelsprieten uitsteken en overal invoelen, het is energetisch
proeven en contact maken.
Maan met neptunus in vissen kan voor pure magie zorgen, omdat het zorgt voor verlichting en
een hogere vibratie. Verwijder die personen uit je leven waar je je niet goed bij voelt en geniet
van die mensen waarbij je je goed voelt. Je intuïtie en spontaan weten is extra sterk nu.
Maan valt samen met vesta ,in het 7de huis zal je ruimte nodig hebben. Het 24/24u bij elkaar
zijn geeft je een verstikkend gevoel. Het zorgt ervoor dat jij ruimte voor jezelf kan maken in een
relatie. Seksualiteit en verering worden vaak met elkaar verwart. Sta naast je partner in plaats
van hem/haar op een voetstuk te zetten of als excuus te gebruiken. Maak ruimte voor je eigen
dromen en creativiteit. Teveel mensen houden zichzelf klein omdat ze vastzitten in een relatie of
omdat ze hun relatie als excuus gebruiken. Elke relatie is een verrijking als jij ruimte voor jezelf
durft te maken. Je zal merken dat je gemakkelijker kan focussen omdat je de druk van het
resultaat kan loslaten. Mijmeren en dagdromen zijn belangrijk aspecten van scheppend
focussen, zonder dwang. Je kan in een relatie zijn en toch dromen. Het ene hoeft het andere
niet uit te sluiten.
Maan halfvierkant uranus wil heel wat in beweging zetten. Het borrelt in je, je wil uitbreken
doch de uitdaging is om het vanuit je kracht te doen in plaats vanuit onmacht. Je hoeft je partner
of vrienden niet over te halen, je mag gewoon jouw keus maken en het bij hen laten wat zij
ermee doen.
Maan sextiel saturnus kalmte en een praktische ingesteldheid zullen voor het nodige
tegenwicht zorgen zodat je je niet teveel verliest in het neptuniaanse zweverige. Dromen is
scheppen, is een realiteit vormen. En belangrijk is om de je dromen op je realiteit te laten
aansluiten. Gebruik je reatiteit als opstap naar je droom. Wat wil je meer vreugde, gemak en
comfort. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Welke meerwaarde zou dat aan je leven kunnen
toevoegen?
Maan sextiel mars voedt de behoefte om samen te werken, om dingen samen te doen en het
helpt je te krijgen wat je wil.
Zon maakt een positief aspect met mars en met saturnus zodat je je meer gecenterd in
jezelf zal voelen, beter contact met je eigen lichaam, de moed om je nieuw project op te starten
of om een probleem tot een goed eind te brengen. Je dromen en ideeën kunnen nu praktisch
omgezet worden.
Mars sextile neptunus is een ideale energie voor romantiek en zielsverwanten. Wel kan je hier
ook en voorvechter zijn voor een zaak maar verlies je er niet in. Wat voor jou juist is is dat
daarom niet voor de ander. Soms zoek je het veel te ver en ligt het recht voor je neus.
Er is heel veel beweging en magie beschikbaar nu.
Experimenteer en geniet. De volgende briefing is met de volle maan van 21/maart.

Hoe je jezelf vergaloppeerd
De insteek van vrouwe maan, zit er toch altijd knal op. De
laatste dagen had ik me al afgevraagd wat er aan hand was
omdat ik in een paar dagen tijd 6 maal mezelf behoorlijk
uitgedaagd voelde in het kiezen voor mezelf, meer bepaald in
het stellen van mijn grenzen. Nu ik zie dat de nieuwe maan in
vissen staat, 7de huis snap ik het hele plaatje.
HIer werk ik 1 case uit. Mijn antwoorden staan in het groen de hare in het blauw
iemand vroeg naar het laatste verslag van de groepshealing en ik antwoordde “ Hallo B, dit is
verstuurd geweest is naar alle mensen die betaalt hebben. Zou je me de datum van betaling
kunnen geven? Dan check ik eventjes of ik een fout gemaakt heb.
Haar antwoord was: “ Zeg Isabelle, de dag zelf heb ik je nog een mail gestuurd dat ik de
betaling heb uitgevoerd, het is mij 1 keer overkomen dat ik het niet direct had gedaan en nu ga
je ervan uit ……” en de trend was gezet.
Hier zie je al één mechanisme werkzaam nl dat zij anderen graag haar wil oplegt en niemand
vertrouwt. Ik moet haar op haar woord geloven en krijg geen ruimte om mezelf een stem te
geven. Uit ervaring heb ik echter al geleerd om het geschreven woord niet als vaststaand feit te
aanvaarden en ik heb leren te controleren. Iets wat een vis niet graag doet. Een vis kan
anderen maar al te snel hun zin geven maar op mijn 50ste heb ik gelukkig al één en ander
geleerd en me eigen gemaakt.
Omdat die dame al contact met me heeft van in 2014 en haar emailtjes altijd gaan over het feit
dat anderen haar slecht behandelen en hoe weinig kansen zij krijgt en hoe goed zij het wel
meent, geef ik duiding in haar antwoord, zoals ik altijd doe. Altijd was ze de pineut, werd ze niet
gewaardeerd, was ze slachtoffer en underdog die nooit een kans kreeg.
Zeg Isabelle, b de dag zelf heb ik je nog een mail gestuurd dat ik de betaling heb uitgevoerd, het
is mij 1 keer overkomen dat ik het niet direct had gedaan en nu ga je ervan uit...nee, ik kan
fouten maken, maar ik noteer alle betalingen in het kasboek en loop dat kasboek af PUNT ik ga
dus NERGENS vanuit en ik wist al helemaal niet meer dat jij blijkbaar eens niet betaalt
hebt……..ik heb leukere dingen te doen dan zo iets te onthouden…….;dus of ik heb een fout
gemaakt of jij hebt vergeten te betalen……..;maar om direct zo in het verweer te schieten,
amaai hoor brigitte zo zal jij idd iedereen tegen je in het harnas jagen
De ongevraagde duiding valt blijkbaar in slechte aard.
Haar respons hierop is. Dag Isabelle, 5/02 is er wel degelijk 15€ van mijn rekening gegaan naar
jou…blijkbaar heb je het niet in jouw kasboek ingevuld…kan je het dan ook niet tegenkomen hé
in jouw kasboek en die PUNT die verraad jouw ware zijn. Idd heb”jij” een fout gemaakt en dan
durven veronderstellen dat ik zou vergeten zijn te betalen terwijl ik jou een mail heb gestuurd
op het moment dat ik de betaling heb uitgevoerd. Ja, goe bezig zo een oordeel vellen over mij,
ja amai Isabelle, je weet het toch dat je idd zo iedereen tegen je in het harnas jaagt. Hartelijke
groet, B
Communicatie is een mijnenveld en al zeker via email. De PUNT betekent dat ik er niks meer
van maakte. Het is altijd belangrijk dat je leert gewoon neutraal iets te duiden en daar stopt. Als
je verdergaat brei je er een verhaal aan vanuit je oordelen en emoties. De realiteit weergeven
en punt uit! Je merkt dat ik nog in de vraagstelling zit van waar de fout ligt maar dat zij al haar
oordeel gevormd heeft en geen interesse meer heeft in het feit dat ik blijkbaar nog met een
vraag zit. Volgens haar oordeel heb ik gewoon mijn job niet gedaan door mijn kasboek niet in te
vullen en te besluiten dat ze zelfs de healing niet gekregen heeft. Ze neemt de
volledige controle in plaats grip te proberen krijgen op deze vraag of issue.
Dag Isabelle, b
Daar je mij dus niet hebt opgenomen weeral een foute aanname = oordeel….ik heb de lijst van
de mensen die de healing aanvragen dus die krijgen de healing, maar omdat er ik in het
verleden de betalingen niet controleerde en iedereen het verslag stuurde, werd er misbruik van
gemaakt…….;dus healing is gebeurt, verslag krijgen de mensen maar NA betaling …..het zou
fijn zijn mocht je rustiger worden ipv te schoppen en te oordelen in de groepshealing van
4/02/2019, vraag ik je om het bedrag van 15€ terug te storten. Hartelijke groet, B
Hierop antwoord ik met “bon ik heb hier een prinstscreen van mijn rek op de door jou
aangegeven datum, dus hier kan GEEN fout inzitten …zoals je kan zien is er op de naam …..
NIKS te vinden van 03-02 tem 10-02 dus mss dat je nu rustiger kan zijn ipv oordelen
Hierop antwoord ze met Ziehier “Het” bewijs dat ik heb betaald! Ik ben “geen” leugenaar of
“bedrieger”! waarop ik terug antwoord blijkbaar heb je een het naar een ander rekeningnr
betaalt, dit is niet mijn reknr want dit is mijn reknr BE96 9795 9298 0405 ,
Zie je hoe ze de realiteit vervormd heeft? Mijn onschuldige vraag heeft zij omgevormd tot leugen
en bedrog. Ze loopt volledig vast in dit idee, waardoor ze in een staat van zelfhypnose komt en
voor niks anders meer openstaat dan haar eigen oordeel en wantrouwen. Was zij uit het verhaal
en drama gebleven zou zij kunnen accepteren dat anderen andere dingen ervaren, en dan kon
zij neutraal openstaan voor mijn bewijs, de printscreen. Dan zou ze misschien ontdekt hebben
wat ik ontdekt heb, nl dat het rekeningnr dat ik doorgaf een ander was dan waarop zij gestort
had.
Haar drama was dat mijn vraag een totaal onterechte vraag was waardoor die ook ook geen
ruimte kreeg van haar.
Haar antwoord Dit is heel straf dat jij niet meer weet wat jouw rekeningnr. is of was? klopt ik
ken mijn rekeningen idd niet van buiten , ik weet enkel dat mijn zaakrek op 05 eindigt 5
betalingen op hetzelfde nr sinds 3 juli 2014??? duidelijk bewijs dat ik te gemakkelijk van
vertrouwen was en niet goed gecontroleerd heb…….het oude nr dat jij als enige nog gebruikt, is
een slapende rekening waar ik sedert 2015 al niet meer mee werk…….op mijn site en al mijn
nieuwsbrieven staat duidelijk deze rek op naam van stepisa bvba iban BE96 9795 9298 0405
BICcode ARSPBE22 ….het is duidelijk dat ik nu eindelijk een beter controle systeem gevonden
heb……. vandaar dat je kan begrijpen waarom ik je de onschuldige, terechte vraag stelde naar
je betalingsdatum zodat ik kon nazien of ik een fout gemaakt had……..want ik denk dat je nu
wel kan begrijpen waarom ik geen betaling terugvond ………hieronder nogmaals mijn
oorspronkelijke vraag
hallo b is verstuurd geweest naar alle mensen die betaalt hebben …..zou je me de datum van
betaling kunnen geven, dan check ik eventjes of ik een fout gemaakt heb
Dit vind ik héél jammer dat jij zo tekeer gaat en mij zo verwijt. in elk geval ga ik hier niet meer
verder op in want ik heb je al gevraagd om rustig te blijven maar jij blijft maar tekeer gaan…….ik
ben in elk geval blij dat ik nu weet wat het probleem is en dat dit kan rechtgezet
worden…..;;gisteren heb ik je al het verslag doorgestuurd maar ik stuur het nogmaals
door……..in elk geval heb ik met jouw emails schitterend materiaal om als artikel te gebruiken
Ik weet dat ik héél recht in mijn schoenen sta. tja en blijkbaar mocht ik niet uitzoeken waarom ik
geen betaling terugvond………was je bereid geweest om me te vertrouwen of om me ook de
nodige ruimte te geven, kon dit probleem zonder gedoe opgelost worden………dus enkel jij
krijgt een stem en de ander kan de boom in = probeer jij gewoon het zwijgen op te
leggen………..iedereen kan en mag fouten maken en heeft recht op een stem…..ik heb naar jou
geluisterd maar jij wou niet naar mij luisteren en je oordeelde gewoon dat ik fout was…………ik
denk dat je hier een prachtige les gekregen hebt of een inkijkje in je blinde vlek……….er is hier
gewoon een misverstand want jij hebt idd betaalt en ik had het niet ontvangen op de juiste
rekening….mijn fout was dat ik in het verleden iets te laks was met het controleren van de
betalingen…….kijk gerust op mijn website en kijk in alle nieuwsbrieven dan zal je zien dat daar
maar 1 reknr opstaat
De afsluit knaller omdat ik blijkbaar niet snel genoeg antwoordde,
Dag Isabelle, Nu sta je met je mond vol tanden hé…je kan je ongelijk niet toegeven (karakter
Vissen) en dat als “zogezegd” spiritueel mens, want dat ben je niet. Voor jou telt alléén materie
(karakter Vissen). Het zal een financiële reden hebben waarom je in Spanje woont…Ben héél
blij en Dankbaar dat je je “Ware” aard toont en laat zien wie je Echt bent (zonder dat je het
zelf) beseft. Ik heb Nooit een goed gevoel gehad bij jou en nu weet ik waarom. Voor mij stopt
het hier en wil niets meer met jou te maken hebben. Ik wens je alle geluk in Spanje en ze zullen
er daar ook wel achter komen…
Projectie op de ander
Tja, meestal projecteer je jezelf op de ander. Waarschijnlijk zal ze zich nu wel schamen, zeker
na bovenstaande knaller. Ik neem het helemaal niet persoonlijk en vind het gewoon een
schitterende DUIDELIJK les en antwoord op een vraag waar ik al een tijdje loop op te
mijmeren. Maar ik denk niet dat ik nog iets van haar zal horen.
Mijn advies. Je mag fouten maken, je mag jezelf vergalopperen maar als je vast blijft lopen in
schaamte blijft dat je op de achtergrond vergiftigen. Wees moedig en lucht je hart, laat de ander
weten dat je te ver gegaan bent dan kan je het loslaten. Je bent op pad en een uitschuiver hoort
erbij. Hoe kan je anders je evenwicht leren vinden. Ik weet dat ik me ooit eens schaamde voor
iets stoms hoor, maar dat ik dat 10 jaar meegedragen heb en dat ik die dame niet meer durfde
aan te kijken. Zij wist het zelfs niet meer. Dus denk niet dat mensen die dingen onthouden, het
meeste vergeten mensen direct maar jij blijft het in je hoofd voeden en afspelen en zo vergiftigd
het je verdere handelen.
Hoe kan het dat mensen zo harteloos met elkaar omgaan?
Misschien stel je je wel de vraag waarom ik dat zo openlijk deel? Wel het is maar aan de hand
van voorbeelden dat mensen het echt begrijpen. Ik weet dat ik een paar maand terug aan het
mijmeren was, hoe het toch mogelijk is dat mensen zo gevaarlijk en dodelijk kunnen zijn. En in
de laatste maanden kreeg ik een zeer goed inzicht in het mechanisme. Maar het is moeilijk om
het over te brengen omdat iedereen met een plaat voor zijn kop in de zelfhypnose opgesloten
zit. Ik hoop dus met bovenstaande je bewust te maken van hoe mensen, die zichzelf een engel
vinden, als een duivel tekeer kunnen gaan. En ik herken er heel veel van mezelf in terug van
vroeger. Ik was ook een harde noot om te kraken begrijp ik nu, ondanks dat ik altijd voor de
anderen klaar stond. De manier waarop was echter allesbehalve zacht en vriendelijk en ik
herken de stijl van B maar al te goed.
Ik hoorde ooit zeggen dat in elke mens een moordenaar zit en dat klopt. De onbezielde en
onbewuste mens is een gevaarlijke duivel die kan martelen; wraakzuchtig zijn en moorden.
Mocht B me nu iets kunnen aandoen, dan zou ze niet twijfelen. En dit voor een luttele som van
15€ kan ze me wel iets aandoen
En zo gaat het in het dagelijkse leven, voor een prul durven mensen elkaar naar het leven te
staan, nemen ze wraak en willen ze je pijn doen.
Lieve mensen, de enige vijand zit in jezelf. Merk je dus dat je vecht tegen iemand stop dan. Kijk
diep in jezelf en vind daar de vijandelijke gedachte, de gedachte van zelfafwijzing, van
minderwaardigheid. Je vecht tegen wat jou van binnen pijn doet. Dat wat je van binnen pijn doet
projecteer je gewoon op de ander en daarom vond ik bovenstaande zo een prachtig voorbeeld.
Heb jij net als ik ook de moed om eerlijk naar je eigen handelen te kijken? Indien ja, kijk eens
naar een situatie waarin jij momenteel vastloopt. Probeer kort de essentie weer te geven PUNT
dus geen drama, kleur of oordeel. En gebruik bovenstaand voorbeeld om te ontdekken waar jij
een plaat voor je kop hebt dwz waar jij hardnekkig volhoud, en de ander geen ruimte geeft
binnen het gebeuren.
De kosmos is meesterlijk als ze ons een les leert.
Wie had dat nu kunnen denken? Had b betaalt? Ja. Heb ik mijn geld niet ontvangen? Ja. Dus
zowel B als ik hebben gelijk en toch was er een probleem of liever een vraagstuk. De creativiteit
en mogelijkheden van de kosmos zijn legio. Ze had namelijk op een slapende rekening betaalt,
die ik al 4 j jaar niet meer gebruik. Pas de laatste maanden heb ik een sluitend systeem
ontwikkeld om de betalingen voor de groepshealingen te controleren en nu controleer ik die
effectief.
Een belangrijke les is dat we inderdaad niks zomaar mogen aannemen. Ik dacht in eerste
instantie gewoon dat ik weer verstrooid geweest was en een fout had gemaakt. B dacht dat ik
haar in vraag stelde, terwijl ik gewoon de betaling in vraag stelde. En beide hadden we het fout.
Gewoon meesterlijk.

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 $
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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.

