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Volle SUPER maan 21 maart 2019
Welke balans slaat door? Die van angst of eigenliefde?
Isabelle Lambrecht www.zichtbaar.be

INHOUD NIEUWSBRIEF
- Groepshealing op afstand
- Baden verhoogt je geluksgevoel !
- Volle maan in weegschaal: welke balans weegt door?
- Vragen beantwoord vorige nieuwsbrief
- lezersvraag: ben jij niet bang om je hoofd boven het
maaiveld te steken? Hoe blijf je er de moed inhouden?
Aanbod
- Groepshealing op afstand met de maan
- Transformatie tekening
- traject delete angstprogrammatie
Coin aanbod
Automatische trading (belegging) in bitcoin die elke dag %
oplevert.
Wee coin token, die een verschuiving teweeg zal brengen in het koop- enbetaalsysteem, door
het allemaal onder 1 noemer te brengen

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 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

Baden, verhoogd het serotonine gehalte.
Altijd wanneer ik me niet goed voelde fysiek of wanneer ik
emotioneel ook niet goed zat, nam ik een heet bad. Van mijn
39ste tot mijn 45ste had ik dagelijks dat bad nodig, tot soms
2x per dag. Nu is dat minder noodzakelijk en is een warme
douche voldoende. Maar er zijn dagen dat ik echt voel dat het
een bad "moet" zijn.
Wat doet een warm bad voor je bioritme en serotonine?
Wetenschappers van de Duitse universiteit van Freiburg hebben ontdekt dat er een verband is.
In hun onderzoek lieten ze gedurende 8 weken 36 mensen 2 per week tussen 14.00u & 16.00u
een warm bad nemen van een half uur. De andere testgroep moest 2 per week lichte
oefeningend doen; De groep die moest baden scoorde zes punten lager op de depressie schaal
en de bewegers maar drie punten.
Je bioritme of de signalen van je lichaam
Je biologische klok regelt heel veel, oa ook je lichaamstemperatuur. Die stijgt gedurende de dag
en daalt s"avonds. Dat is het sein voor je lichaam om melatonine (het slaaphormoon) aan te
maken. Bij mensen die depressief zijn of die zich niet goed ik hun vel voelen, is de hormonale
balans en daarmee ook de temperatuur ontregeld. Door je lichaamstemperatuur te verhogen,
verhoog je ook je energie.
Serotonine, het gelukshormoon
Verschillende wetenschappers deden onderzoek naar de co-relatie tussen lichaamstemperatuur
en je goed voelen. Een onderzoeker uit Colorado, Christopher Lowry, deed een baanbrekende
ontdekking met betrekking tot deze correlatie van lichaamstemperatuur en welzijn. Tijdens zjin
onderzoek ontdekte hij een specifieke groep van neuronen die bijzonder gevoelig blijken te zijn
voor warmte. Bij een stijgende lichaamstemperatuur lijken deze neuronen een grotere
hoeveelheid van het gelukshormoon serotonine af t geven. .Vandaar ook dat als je en warm bad
neemt, je je gelukkiger en meer ontspannen voelt.
Gember verhoogd de lichaamstemperatuur
Om niet teveel te snaaien s"avonds, drink ik graag thee met een paar dunne schijfjes gember in.
Maar ik merk dat als ik gember gebruik ik heel snel gloeiingen krijg (voelt als een opvlieger). Nu
begrijp ik ook waarom ik niet goed slaap als ik gember gebruik. MIjn energie is dan veel te
wakker en te alert. Dus na 16u gebruik ik geen gember meer.
De werking van gember op ons lichaam:
Het werkt ontgiftend;
Bevorderd de opname, de vertering en de ontlasting van ons voedsel;
Het is eetlustopwekkend;
Gembersap met amandelolie wrijven op de plek met reumatische pijnen, hoofdpijn en
migraine zullen de pijn verlichten;
Werkt bij aandoeningen van de luchtwegen;
Werkt bij wagenziekte en bij misselijkheid door zwangerschap.
Maximaal profijt halen uit je baden
- zorg ervoor dat je niet gestoord wordt. Baden is pure ME-time en een geschenk voor jezelf.
Maar baden met 2 is ook bijzonder leuk
- voel zelf hoe heet je bad mag zijn, ik had rode huid als ik erin ging maar ik voelde zo heel veel
stagnerende energie vanzelf loslaten.Dus voor mij was dat aangenaam. In elk geval tussen de
40°² 45° is ideaal.
- hartpatienten dienen wel op te passen voor plotse verhogingen omdat die wel heel wat energie
van het hart vragen. Wees wijs en luister naar je lichaam. Voel je verhoogde hartslag, zet je dan
met rechte rug en adem rustig diep in en uit door je mond
ps wist je dat een goed humeur je helpt om eten ook beter te verteren?

Super volle maan in weegschaal: welke
balans weegt door?
Het is de 2de supermaan van dit jaar, en deze maan zal dat
wat bij je leefde bij de vorige supermaan van 19/2, nog zal
versterken. Maar meer in de zin van de zaadgedachte te
beschermen, zodat die echt zal kunnen ontkiemen. Deze
maan noemt men de lentemaan en die staat voor bescherming.
Volle maan, een zon oppositie maan, wil zeggen dat je je ook meer bewust kan zijn van de
dualiteit in je leven. Het denken versus gevoel of werk versus thuis, wat je nodig hebt versus
wat je wil. En dat zal met deze volle maan sterk benadrukt worden omdat ze in weegschaal
staat. De kunst is om beide polen te verenigen.
Volle maan in weegschaal, in huis 9
Het 9de huis handelt over je hogere visie en waarden, het meer gericht zijn op het geestelijke
dan op de fysieke waarden. Het is ook het huis van je dromen, wijsheid, inzicht en het zaad van
je toekomst. Dat wat jij naar buiten wil brengen. De energie van de weegschaal is ontspannen,
elegant, charmant, smaakvol, vriendelijk, zachtaardig en ze houden van harmonie en balans.
Wel kan de weegschaal niet met kritiek om en als ze een beslissing genomen heeft komt ze er
niet meer op terug.
Bezin je dus over je waarden, over je visie op het leven en vergelijk deze met je dromen. Onder
de weegschaal energie kan je de dingen op beide schalen leggen zonder oordeel. De energie of
de lading van de dingen zelf zal de balans van de weegschaal laten doorslaan. Als er nog veel
weerstand op de schaal komt, dan zal de balans verbroken zijn. Ontdek hoe jij je eigen leven
lelijk maakt door je gelijk willen halen, door plichten, schuldgevoel en schaamte en hoe weinig
gewicht jij in de schaal van je dromen legt.
Oef: noteer gedurende 10d alle ja-maar's die je afhouden van je dromen of van het leven vanuit
harmonie en geluk. Bekijk elke ja maar en je zal ontdekken dat het enige wat je remt angst en
controle is.
Geef je dromen gewoon de ruimte om naar boven te komen. Je hoeft er nog niks mee te doen
en je mag die voor jezelf houden zodat de buitenwereld er geen gehakt van kan maken. Koester
dat droomzaad, voedt het en geniet van het goeie gevoel dat je erbij krijgt. Het zal je helpen je
levenslust te laten ontbranden en jezelf open te stellen voor de fijnere dingen des levens. De
dromen die je nu wil toelaten zullen heel veel kracht bezitten.
Maan oppositie chiron in ram
Is de oeroude geboortewond, het geboren worden op aarde via een gekwetst moederkanaal
waardoor we allemaal een gebrek aan eigenwaarde hebben. De mensen die dit artikel lezen,
hebben allemaal een kritische, afwerende moeder gehad of waren ongewenst. Ook was er
weinig samenhang in het gezin onderling omdat er een kille, afstandelijke moeder was. Er werd
wel aan alle fysiek behoeften voorzien maar het was liefdeloos. Dat zorgde ervoor dat je jezelf
steeds weer wegcijferde. In de maan mag jij eindelijk het besluit nemen om jezelf op de eerste
plek te zetten. De kilte die in je moeder en in anderen leeft hoef jij niet meer mee te dragen of te
proberen te verlichten. Je mag warmte toelaten en jezelf op de eerste plek zetten. Pas als jij
leeft vanuit eigenliefde in plaats vanuit egoïsme, zal jij de kilte bij anderen kunnen wegnemen.
De egoïst, handelt vanuit de drijfveer te willen helpen en redden om zo liefde en erkenning te
krijgen.
Neem eens de tijd om af te wegen. Hoe goed voel jij je met dit jezelf wegcijferen en het de
ander proberen te behagen? Hoe belangrijk is het anderen te willen redden en helpen? Hoeveel
fijner en gemakkelijker zou je leven kunnen zijn als jij een bron van licht en warmte was
waaraan anderen zich spontaan konden laven? Redden en helpen is sleuren en trekken aan de
ander, stralen is geven. Wie dit begrijpt en egoïsme kan transformeren tot eigenliefde zal het
ware leven aangaan.
Aspect maan uranus is behoorlijk uitdagend.
Kan voelen als een emotionele rollercoaster en alsof sommige emoties nu echt willen
uitbarsten. Je slaap en eetpatroon is ook totaal uit balans, en je kan echt laten gaan nu in
ongezonde voeding (chocolade, chips, brood, lekkere pizza, pasta en groentjes en fruit kunnen
precies naar de maan).
Je kan je onzeker voelen door vreemd gedrag van iemand dichtbij. Spanningen met moeder,
gezin, zus of enig ander vrouwelijk persoon, uit je intieme kring. Als zich dat voordoet dan is dat
een oude karmische relatie die je nu in balans kan brengen.
Iets of iemand kan je gevoelensleven totaal op zijn kop zetten en mooie onverwachte dingen
kunnen je pad boeiend maken.
Aspect maan ceres
Dit aspect streeft naar de perfectie, het zoeken naar de perfecte vrouwelijke energie. Vrouwen
willen er zo mooi en vrouwelijk mogelijk uitzien of ze willen de perfecte vrouw zijn. Mannen
zoeken naar die ene perfecte vrouw waardoor ze rusteloos van de ene naar de andere vrouw
fladderen.
Sedert vorig jaar zijn we collectief intensief bezig met het herstellen van de vrouwelijke energie.
Maar dit aspect overdrijft dat en zoekt naar perfectie.
Leer contact te maken met de vrouwelijk energie, door te voelen, te strelen en te ervaren.
Vrouwelijk energie is het je openstellen en kunnen ontvangen. Net zoals de vrouw de man
gewillig ontvangt, zo mag de mens zich gewillig openstellen voor haar ziel. Vrouwelijke energie
is empathie (de weegschaal is daar een meester in), het is de 2 kanten van een verhaal
samenbrengen.
VRAAG waar sta jij echt voor open? Liefde of is er het ja maar dat ben ik niet waard! Overvloed
of is er het dat is onwaardig of niet voor mij weggelegd! Vriendschap of is het ik ben
Wil jij een liefdevolle handreiking, dan kan je je inschrijven
voor de groepshealing. Die gaat door vanop afstand na
23.30u. Er zijn heel veel gidsen aanwezig tijdens deze
groepshealing en zo wordt er een heel krachtige groepsziel
gevormd die als een moeder, haar liefde en koestering naar
elk lid stuurt. De impact van de healing is tot 10d voelbaar en
wordt volledig geïntegreerd door het verslag dat je ontvangt.
Inschrijven enkel via email isabelle@isahealing.eu, tot 21/03 om 23.30u. kost maar 15€ incl
verslag. Welke impact groepsleden ervaren ontdek je hier.

Aspect mercurius neptunus je zal makkelijker uiting kunnen geven aan je innerlijke stem.
Mercurius in vissen is de christus kracht in jezelf die zal spreken.
Aspect mercurius saturnus zal de vulkaan uranus kunnen temperen omdat je richting zal
kunnen geven aan je emoties. Je zal ze kunnen begrijpen vanuit je hogere weten. Goed
moment voor examens en voor zakelijke deals.
Aspect mercurius pluto zal voor zeer diepgaande gedachten en gesprekken zorgen.
Versterkte intuïtie die leugens zal blootleggen. De leugens van zelfafwijzing en
minderwaardigheid zijn dewelke die je mag aanpakken. Velen zullen zich nu veilig genoeg
voelen omdat dat in zichzelf aan te pakken.
Aspect Mars driehoek pluto wil conflicten vermijden en met de maan in weegschaal zal je
conflicten vermijden en oplossen omdat je openstaat voor de realiteit van je ziel, in plaats van te
verzanden in het persoonlijk gelijk willen krijgen. Ook is er hier extra passie beschikbaar. Je
hebt de kracht en de passie om op te staan en vanuit eigenliefde succesvol dingen aan te
pakken en in balans te komen.
Aspect venus vierkant mars kan voor seksuele frustratie zorgen, wat door uranus kan
versterkt worden met ongeduld. Seksualiteit is de 2de chakra en is ook levenslust. Als je geen
contact hebt met jezelf voel je vaak een leegte in jezelf. Seks wordt veel te vaak gebruikt om die
leegte te vullen in plaats om de verbinding te bevestigen. Goeie seks is iemand die zichzelf
deelt met de ander, maar daarvoor dien je eerst wel contact met jezelf te hebben.
Venus sextiel jupiter ideaal om gebroken relaties te herstellen of om verliefd te worden. Jupiter
is de grote geluksbrenger en overvloed en venus is de liefde. Zowel liefdes- als financieel geluk
ligt hier voor die mensen die hier echt voor openstaan.
Al bij al een schitterende volle super maan die je uitnodigt om met volle teugen te genieten van
het leven. Stel jezelf open voor de meevallers zowel op liefdesvlak als op financieel vlak.
Ontdek je innerlijke stemmetjes die je hierin remmen en transformeer ze. Zolang die innerlijke
stemmetjes er zijn is je vrouwelijke, ontvankelijke energie geblokkeerd.
Weet je niet hoe? Gun jezelf dan 1 coaching sessie met mij en je zal een ander mens zijn. Enkel
voor die mensen die echt willen ja zeggen tegen zichzelf en kiezen voor eigenliefde . Anderen
gingen je reeds voor
Je leest me terug met de nieuwe maan van 5 april.
Warme, passionele ;-) groet
Isabelle Lambrecht

Antwoord op de vraag in de vorige nieuwsbrief
In de vorige nieuwsbrief las je het relaas van iemand die
zich vergaloppeerde
Aan de hand van dit artikel stelde ik volgende vragen:
Wat denk je was hier de trigger ofwel het probleem van B?
Vraag 2 wanneer is een mens onbezield of hoe kan de
mens een “gevaarlijke duivel” worden?
Dit was haar antwoord: “ 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 ……
Antwoord vraag 1 wat was de trigger of het probleem
In haar antwoord kan je duidelijk lezen/voelen, dat zij is blijven hangen in haar schaamte omdat
ze de vorige keer idd niet betaalt had. Zie de rode tekst. Zij heeft dat onthouden en blijft
daarmee bezig. Dus ze gaat ervanuit dat ik dat ook nog onthouden heb.
Elk is bezig met zichzelf
Daar de mens het middelpunt is van zijn eigen leven, wil dat zeggen dat de mens eigenlijk altijd
bezig is met zichzelf. Denk je een fout te begaan dan blijft jij die in je hoofd herkauwen,
waardoor je vanuit deze positie zal handelen en je gedragen. .
De realiteit leerde me dat :
- andere mensen al lang vergeten zijn wat je deed. Ga er dus gerust vanuit dat in 90% vd
gevallen anderen het vergeten zijn.
- anderen zich totaal onbewust zijn van je innerlijke kwetsingen en zogenaamde fouten. Jij bent
je vaak als enige bewust van een "probleem"
- dat elke persoon anders tegen iets aankijkt
- dat jij de enige bent die je zelfafwijzing en slecht gevoel cultiveert en voedt.
Emotioneel en morele chantage
Het is jijzelf die jezelf chanteert, door steeds te blijven herhalen in jezelf dat zwak of slecht bent.
Persoonlijk verlies ik liever mijn gezicht dan dat ik in de klauwen van mijn ego chantage blijf.
Dus als ik oneerlijk geweest ben met mezelf en daarmee ook met de ander, dan ga ik me
daarvoor excuseren. En dan valt die last vanzelf van me af.
Hoe zit het met jou? Nog steeds in de ban van emotionele chantage? Nog steeds stel jij een
idee op de eerste plaats ipv van jezelf? Als er wraak, woede, schuld en schaamte in je leeft dan
zit jij nog verstrikt in emotionele chantage. Sta uit dat slachtoffergedrag en wordt eindelijk
volwassen dan zal je als een bevrijd wezen vrolijk je eigen ding kunnen doen.
Antwoord op vraag 2 wanneer is een mens onbezield of hoe kan de mens een
“gevaarlijke duivel” worden?
Zelfafwijzing . Dat wil zeggen: de mens die geen voeling heeft met zichzelf. De mens die geen
voeling heeft met zichzelf is een egoïst, want die leeft vanuit emoties = vanuit wat niet goed
voelt. Een egoïst leeft onder de dwang van hoe het hoort ipv onder de leiding van zijn gevoel.
De egoîst stapt uit het voelen (= hij wil zo min mogelijk voelen) in een verhaal = en schep een
ego-persoonlijkheid.
In bovenstaand geval is schaamte hier de trigger. Omdat ze die in zichzelf niet wil erkennen (=
niet meer wil voelen), slaat ze naar de ander om zich van de pijn te ontdoen. Dus is het een
evidentie om dat onrecht of disbalans via de ander recht te zetten. Veel moordenaars of
personen die martelen weten heel bewust waar ze mee bezig zijn maar kunnen hun gruwel niet
voelen omdat ze geen contact meer hebben met hun hart of ziel. Ze leven in pijn en kunnen ook
maar pijn geven. Op een bepaald niveau verwarren ze pijn met liefde.
Je kern is liefde, als je die afwijst kan je enkel vanuit de tegenpool leven nl liefdeloosheid en
pijn.
Waarom gebruikte ik het woordje onbezield? Wel ik heb al ondervonden dat als je jezelf afwijst,
je zieleenergie niet volledig kan indalen. Daarom ook dat de meeste mensen leven zonder
bezieling; levensvreugde en passie leven en problemen hebben met gronding. Teveel mensen
leven verdooft en murw door de emotionele pijn en zijn bang om nog meer te voelen. Want
zolang er geen voeling is met je ziel, is er inderdaad alleen maar de ervaring van pijn.
Het eerst cijfer ts 0-100 dat nu bij je opkomt is de mate van bezieling of hoeveel procent jij
contact hebt met je ziel.

HIeronder lees je hoe anderen dachten over de 2 vragen.
1 Wantrouwen
2 Een gebrek van enthousiasme vanuit het hart
------------1 Ik denk dat de trigger voor B was dat zij een aanname deed en zich onrecht aangedaan
voelde/ of oneerlijk behandeld, waarschijnlijk omdat zij bij voorbaat haar eigen grens niet
gerespecteerd heeft door te acteren op haar gevoel 'dat jij niet klopte.' Machteloosheid/
Projectie?
2. Kan een mens überhaupt onbezield zijn? Misschien als deze mens zich niet bewust is en
dus niet handelt naar zijn/haar eigen waarden vanuit zielsperspectief..
-----------Mijn antwoord op de eerste vraag is heel kort; aandacht.
Het antwoord op de tweede vraag is; Dat je leeft zonder (er) bewust te zijn. We zijn immers hier
met alles in aan en op ONS.
----------Vraag 1: wantrouwen
Vraag 2: wanneer wantrouwen t Zelf overneemt ofwel wantrouwen de verbinding met je Ziel
verspert.
----------Vraag 1 : Ze is niet tevreden met haar fout om daar van te leren. Ze laat zien dat ze zoekende
is.
----------Ik ben blij hoor dat je zo eerlijk en direct bent. Daar heb je tenminste iets aan. Want uiteindelijk
gaat het erom dat we allemaal de mooiste zelf kunnen leven en dat kan alleen als je elkaar
spiegelt. Ik leer ontzettend veel van je. dus dank je wel voor dat. en blijf vooral wie je bent (laat
je niet stiekem toch onderuit halen door dit soort opmerkingen) . ik vind je bijzonder.
--------------antwoord op vraag 1 is tekortkoming, denk ik
en op vraag 2 is: als je dood bent. dan is de ziel eruit
----------------case 1 controle en het is haar gelukt ook want je reageerde weliswaar gepikeerd maar toch
case 2 ze wil schitteren ipv zijn(totaal afwezig ipv liefdevolle aanwezigheid zowel op de healing
als bij het mailen naar jou)
Weer genoot ik van jouw artikel. Bedankt!
--------------------De trigger van B. was: haar blinde vlek zoals jij dat altijd noemt: ze draagt de bril van niets
waard zijn, zelfafwijzing waardoor een neutraal bericht van jou zo aangenomen wordt dat het op
beschuldiging, haat en onrecht lijkt.
Een persoonlijke vraag volgt hier wel omdat ik jij dapper bent en de moed hebt genomen om je
hoofd boven het maaiveld uit te steken en jezelf helemaal te laten zien aan de wereld. En daar
krijg je natuurlijk altijd reacties op, zoals ook deze. Hoe ga je hier persoonlijk mee om? Ik zou
me kunnen voorstellen dat je eerst kwaad zou worden, verdrietig of ook angstig? Ik snap heel
goed vanuit logisch denken hoe hier mee om te gaan. En dat is niet reageren vanuit emoties
want dan tennis je terug en gooit zij de bal ook weer terug etc. ik denk zodra je dus bij je eigen
waarheid blijft en neutraal blijft zij nergens op kan inhaken. En die energie van haar jou niet kan
raken en bij haar blijft. Maar in dit geval vind ik deze B. wel heel haatdragend naar jou, en ik
merk dat ik in jou geval er moeite mee zou hebben. Wat als zij mij echt iets aan zou doen is mijn
gedachte..
Dus angst is voor mij de reden om niet helemaal mijn ruimte in te nemen omdat het ook
betekent dat ik mijn grenzen aan mag blijven geven en je soms op moeilijkheden stuit waardoor
ik ontmoedigd zou raken. Hoe blijf jij de moed houden?
2. Wanneer is een mens onbezield:als hij leeft vanuit het denken en zijn patronen. Hij niet
luistert en vaak niet meer weet wat zijn gevoel is.
bezieling is voelen en volledige acceptie van wat is zonder het denken met zijn oordelen over de
realiteit.
Ik wil tegen je zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben voor hoe jij mij geholpen hebt en ik ben
blij dat je jou kwaliteiten deelt met de wereld en er zo een mooiere plek van maakt.

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 en een vrijheid ervaren.

Ben jij niet bang om je hoofd boven het
maaiveld te steken? Hoe blijf je er de
moed inhouden?
Een persoonlijke vraag volgt hier wel omdat ik jij dapper bent
en de moed hebt genomen om je hoofd boven het maaiveld uit
te steken en jezelf helemaal te laten zien aan de wereld. En
daar krijg je natuurlijk altijd reacties op, zoals ook deze.
Hoe ga je hier persoonlijk mee om? Wel belangrijk is om de dingen niet persoonlijk te nemen en
jezelf goed voor te houden dat de ander uiting geeft aan wat overweldigend in zich aanwezig is.
Gezien we als mens geleerd hebben om onszelf af te wijzen leven we allemaal vanuit innerlijke
pijn. Wat de ander naar mij stuurt is een projectie van zijn/haar huidige zelf. Pas als er nog een
gelijkaardige pijn in mij leeft zou die projectie mij kunnen raken en dan maak ik er een
persoonlijke zaak van;
Ik zou me kunnen voorstellen dat je eerst kwaad zou worden, verdrietig of ook angstig? Als ik
op automatische piloot leef dan zou ik inderdaad in dat verhaal vliegen en boos zijn. Maar als ik
bewust aanwezig ben, kan ik invoelen en voeling krijgen met wat bij haar leeft ipv mee te gaan
in haar denkbeeld. De onbewuste mens stapt mee in het verhaal, de bewuste mens houdt
voeling met wat wat leeft maw met de realiteit.
Ik snap heel goed vanuit logisch denken hoe hier mee om te gaan. En dat is niet reageren
vanuit emoties want dan tennis je terug en gooit zij de bal ook weer terug etc. ik denk zodra je
dus bij je eigen waarheid blijft en neutraal blijft zij nergens op kan inhaken. Inderdaad, je blijft
neutraal door in de realiteit te blijven, buiten het verhaal en het oordeel.
En die energie van haar jou niet kan raken en bij haar blijft. Maar in dit geval vind ik deze B. wel
heel haatdragend naar jou, Ze haat zichzelf op dat moment nog omdat ze de vorige keer "een
fout" gemaakt had. Ze doet zo hard haar best om perfect te zijn dat ze haar omgeving en
zichzelf in een wurggreep houdt en als een tank over alles heen walst (zo was ik ook
vroeger) en ik merk dat ik in jou geval er moeite mee zou hebben. Wat als zij mij echt iets aan
zou doen is mijn gedachte..Ho meestal komt het zover niet hoor, pas in heel extreme gevallen
gaan mensen over tot fysieke mishandeling tot zelfs soms moord. Maar vetes ontstaan wel heel
snel. Als je dit wil vermijden is er deze gouden tip: geef enkel advies of je mening als je erom
gevraagde wordt. Het is het ongevraagd je advies of mening geven die anderen laat ontploffen.
Dus angst is voor mij de reden om niet helemaal mijn ruimte in te nemen omdat het ook
betekent dat ik mijn grenzen aan mag blijven geven en je soms op moeilijkheden stuit waardoor
ik ontmoedigd zou raken.Dat klopt en lang ben ik ook heel bang geweest om mijn stem te laten
horen want ik weet dat ik in verschillende vorige levens dit met mijn leven heb moet bekopen.
Maar éénmaal je de 40 bereikt heb je 10j de tijd om de omslag te maken. De zogenaamde midle
life crisis is niks meer dan eindelijk kiezen voor jezelf, ongeacht wat de gevolgen daarvan zijn.
Hoe blijf jij de moed houden? Terechte vraag: heel lang was ik teleurgesteld in de medemens
omdat ze niet wilden luisteren, groeien en gelukkig zijn. Door los te laten wat ik wil voor de
ander en dat bij de ander te laten, kan ik nu gewoon uiting geven aan mijn eigen wijsheid. En ik
laat het bij de ander wat die ermee doet. Pas als ik ongevraagd advies geef wordt het
"gevaarlijk". B is furieus geworden toen ik haar ongevraagd op iets wees. Het is mijn mars in
schorpioen die me drijft om etterbuilen te laten openspringen. Met het ouder worden heb ik wel
geleerd het anders aan te pakken. Maar het neemt niet weg dat het een sterke confronterende
kracht is die ik heb mogen leren hanteren.

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

De wee coin token

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.

Samen met het
tradingsysteem heb ik in
december ook nog in een
coin token geinvesteerd.
Het is een duits bedrijf dat beursgenoteerd is
en het werd vorig jaar tot bedrijf van het jaar
uitgeroepen in duitsland.

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

Ze hebben al wee-citys en het systeem
werkt al aan paar jaar. AL 13000 winkels en
online shops zijn erop aangesloten en ze
hebben al meer dan 1 miljoen klanten.
Het weeconcept brengt alle winkels samen
onder 1 noemer waardoor je in alle
aangesloten winkels je voordelen in cash
kan inwisselen. Dus geen punten meer
sparen maar cash.
Extra voordelen
Binnen de 3 maand brengen ze ook hun
eigen coin op de markt waarmee je de
betalingen zal kunnen verrichten. Dat zal
ervoor zorgen dat de winkels geen
transferkosten meer zullen moeten betalen
en dat komt de klant dan weer ten goede.
En winkel betaalt gemakkelijk 1% kosten
aan visa of aan de bank als jij met je
bankkaart betaalt.
Dankzij de wee app zal jij met je telefoon je
betaling kosteloos kunnen verrichten.

Wie voor nu woensdag 24.00u tokens
aankoopt krijgt 100% extra dankzij een
speciale code + dat je ze aan lanceerprijs
krijgt van 0.01$. Mail me als je hier ook wil in
investeren dan bezorg ik je de link en de
code.
Eenmaal op de exchange zal die snel
omhoog schieten.

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.

