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Volle maan 17 juni 2019
Stilstaan en voeling krijgen met je eigen waarheid.
Isabelle Lambrecht www.zichtbaar.be
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Aanbod
- Groepshealing op afstand met de maan
- Transformatie tekening
- traject delete angstprogrammatie
- massage ideaal om energetisch te detoxen
Vastgoed spanje
Coin aanbod
Een coin wallet waarmee je kan traden (beleggen) in bitcoin, eth, dodge, litecoin, bitcoin cash,
die elke 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.
♥ Jeetje mina wat treffend is deze sessie alweer... pffff echt zo prachtig

maar ook wel beetje eng hoe je de speerpunten in mijn leven van dit
moment raakt.... WoW ben er stil van ❤

♥ 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 17 juni 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 een zieletekening laten maken die je de rode draad
zal geven voor wat je ziel nu wil uitwerken
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

De duizelingwekkende verhoging van
energie nu
In de vorige nieuwsbrief liet ik je weten dat er een
energiegolf binnenkwam die de frequentie op aarde
pijlsnel omhoog bracht. Dit zorgde ervoor dat je je kon
voelen alsof je verdronk. Er was ook heel wat
verwarring.
Door deze verhoging "moet" de beerput van je
emoties opengetrokken worden. De hogere trillingen
duwen nu gewoon je lagere trilling uit je systemen. Dit
resulteert in irritaties, woede en onmacht die zomaar
zonder reden lijken op te poppen en nu voor grote
verwarring kunnen zorgen.
De enige oplossing is om er de volle verantwoordelijkheid voor op te nemen. Ben
je boos op iemand, wijs je naar iemand, heb je verwachtingen naar iemand, verwijt
je iemand je problemen, .... wees je ervan bewust en breng deze terug in harmonie
en liefde door er zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen.
Doe dit want er komt nu een tweede nieuwe energiegolf aan.Deze tweede golf zal
ons nog wel "omver kunnen werpen" maar niet meer het gevoel geven dat we
verzuipen.
Met andere woorden het is al een bekend gegeven voor onze systemen, alleen
weten wij nu nog niet goed hoe ermee om te gaan. Dat wil zeggen dat we collectief
al een mooie stap vooruit zijn.
Energetisch is de energie nu duizelingwekkend hoog. Dat wil zeggen dat er nu
ook wijzigingen in ons DNA aangebracht worden.
Door deze snelle, piekverhogingen kan je fysiek er heel wat van ondervinden, want
het gaat bijna te snel nu. Verhoogde hartkloppingen, overslaan van het
hart,geknetter in je oren, licht zijn in je hoofd, druk op de keelchakra, hart- en hoger
hart chakra die zich willen openen, nieren (omdat hier je bestaansangsten zitten).
Ervaar je dat, doe het dan rustig aan, zeker geen zware fysieke arbeid of hoog
tempo, maar een ruimte maken voor de huidige aanpassingen die collectief aan het
gebeuren zijn. Hart en keel zijn de belangrijkste thema"s die nu geopend mogen
worden (het hele jaar door)
Energie update 13-06-2019
Meer dan 35 x de waarde stijging van gisteren met een piek van 70 Hz.De
verhoging gaat dus heel snel. Ook al zien we er nog niet veel van in de materie, de
energie is er al en de materie zal volgen.
https://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html

Zelfbevrijding 8-weken traject: Angst
programmatie deleten
Voor die mensen die ook uit de wurggreep en de
spookbeelden van de angst, 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.

Je bewust worden van je echte intentie.
Dat de energie op aarde verhoogd is een zegen en
een geschenk. In elk geval als je bereid bent om
eerlijk naar jezelf te kijken, eerlijk te zijn over je
intenties. Het bewustzijn is al verhoogd maar mensen
snappen nog te weinig wat dit concreet inhoud.
Het is simpelweg je realiteit onder ogen zien, deze
begrijpen door je bewust te zijn (=eerlijk kijken naar) van je intenties. Je intenties
zijn de keuzes die je maakt, de dingen die je jezelf wil toeeigenen of naar jezelf toe
wil trekken.
*Ik herhaal dingen vaak en dit is omdat ik tijdens mijn coachingen merk, dat mensen
mijn artikels wel lezen maar dat de impact nog onvoldoende doordringt. Als ik het
dan kan duiden, via een voorbeeld uit hun eigen leven, komt het aha moment.
De 2 aspecten van energie verhoging
De verhoging zal ervoor zorgen dat je je bewust wordt van jezelf en daarmee dat je
eerlijk zal worden.
De verhoging zal er ook voor zorgen dat het aspect tijd minder zal worden. Dat wil
zeggen dat de bescherming van de factor tijd zal wegvallen.
Waarom is tijd een bescherming?
Je weet al dat het woord, je gedachten, krachten zijn die scheppen. Als er lage
gedachten zijn (gedragen door niet-liefde) zorgt de factor tijd ervoor dat het lang
duurt voordat ze door de materie heen kunnen breken. Beeld je eens in wat een
horror verhaal het leven zou zijn mochten al onze huidige gedachten doorbreken.
De angstige mens leeft constant met monsters in zijn hoofd. Het monster angst,
woede, haat, oordelen, onmacht, irritaties, verlangens, verwachtingen, schuld,
schaamte, misbruik, manipulatie, .....
Ik ben al heel vaak dankbaar geweest voor de factor tijd. In mijn job wordt ik
geconfronteerd met heel veel vormen van diep leed die mensen elkaar aandoen;
van zware misbruiken tot ellendige manipulaties. En dit is enkel mogelijk omdat
mensen leven vanuit zelfafwijzing.
En dan ben ik dankbaar dat maar een fractie hiervan echt naar buiten komt, want
anders zou het leven onhoudbaar zijn.
Mensen kunnen jaren en vele levens worstelen in de klauwen van zo een monster
maar het duurt een tijd voordat ze zichzelf als een monster gaan gedragen. Of de
tijd kan ervoor zorgen dat je weer tot jezelf kan komen.
Ik weet nog, toen ik in 2009 bedrogen werd door mijn toenmalige partner, ik direct
in de woede en haat schoot. Op het moment waarop ik hem haatte voor dit onrecht
"dat hij mij durfde aan te doen" ontsproot asap een schitterend idee om hem met de
grond gelijk te maken. Godzijdank, was er de factor tijd om terug tot mezelf te
komen. Hierdoor kreeg ik de kans om te besluiten wat ik ermee ging doen. Ik kon
het tij keren door verantwoordelijkheid voor mezelf te nemen, door de context om te
draaien. Dan werd het "dat hij mij aandeed" een "dat wat ik mijzelf aandeed".
Het moment dat je verantwoordelijkheid neem voor je leven, is een magisch
moment van opluchting en bevrijding.
Veel te lang heb ik in onmacht geleefd, maar toen ik begreep dat IK de motor was
van alles, door de keuzes die ik maakte, verranderde mijn leven op slag. Het
moment dat ik begreeg dat IK verraad gepleegd had aan mezelf, door bij hem te
blijven (toen het al lang niet meer goed voelde), werd ik een krachtig en vrij mens.
Er ging wel een diepe depressie van 4 maand aan vooraf aan dit schitterend inzicht.
4 maand lang, dwaalde ik als een zombie (=levende dode) rond, de vraag constant
malend in mijn hoofd: 'waarom heeft hij dat gedaan, hoe kon hij mij verraden,
waarom heeft hij mij verraden."
Ik wou er niet meer zijn, wou dat verraad (die intense pijn) niet meer voelen. Iets
meer dan 3 maand was mijn zonnevlecht geblokkeerd en kon ik niks eten (verloor
15 kg). Ik leefde op water en fruitsap. Toen kwam ik op een punt dat ik geen energie
meer had, appelflauwtes kreeg en dat was het moment waarop ik een besluit
diende te nemen, verdergaan en iets maken van mijn leven of blijven janken. Een
medium waar ik toen contact mee had, liet me weten dat mijn ex en ik dit spelletje al
vele incarnaties speelden en toen besloot ik dat dit de laatste incarnatie zou zijn.
Dat ik het spelletje van verraad ging stoppen. Op het moment dat ik stilstond bij
mezelf kon ik een bewuste keuze maken en kreeg ik de inval om mezelf als
middelpunt te maken in plaats van mijn exvriend en het verraad.
En toen begon het proces van eerlijkheid. Waarom deed ik dat mezelf aan,
waarom pleegde ik verrraad aan mezelf, hoe kon ik mezelf zo verraden. Ik zakte
steeds een laag dieper totdat ik bij mijn intentie terecht kwam. Zo kwam ik bij de
volgende vraag: " waarom was ik een relatie met hem aangegaan". Deze was een
moeilijke want die legde mijn kwetsbaarheid (= zelfafwijzing ontstaan uit de pijn van
een ongewenst kind te zijn) bloot. Mijn intentie of wat ik van hem wou verkrijgen
was: horen dat ik belangrijk en waardevol was. HIervoor probeerde ik mezelf
onmisbaar te maken, maar het enige wat ik bereikte was een complete wegcijfering
en verlies van mezelf.
Toen ik begreep, dat ik de relatie aangegaan was vanuit pijn, snapte ik dat ik
oneerlijk gehandeld had, zowel naar mezelf als naar hem. En dat inzicht zorgde
ervoor dat ik terug in mijn eigen kracht en macht kwam waardoor ik mijn diepste pijn
(ongewenst zijn, een lastpak) kon loslaten.
Dit is het proces van ontwaken, waar we nu allemaal doorheen gaan. Veel te lang
wilden we enkel slapen om niet meer te hoeven voelen. Maar je gevoel is je
compas, je grootste en belangrijkste steun hier op aarde. Veel hooggevoeligen
contacteren me om me te laten weten dat hun hooggevoeligheid een last een een
vloek is. En ik begrijp dat 100% omdat ik het ook 44j lang zo ervaren heb. Maar echt
lieve mensen, open je voor je gevoel, laat het voelen terug toe want het is het enige
wat de magie in je leven kan terugbrengen.
Als je het proces van ontwaken snapt, wordt alles leuker en eenvoudiger. De
antwoorden liggen in je intentie, het waarom je doet wat je doet. Daar kan je maar
achterkomen via wat je "overkomt", omdat je hierdoor een concrete waarom vraag
krijgt. In eerste instantie leg je die waarom neer bij de buitenwereld, omdat jij nog
het contact met jezelf afwijst. Vb waarom doet hij/zij dat met mij? Hierop kan je nooit
een antwoord krijgen.
Anders wordt het als jij jezelf als bron of middelpunt van je leven maakt. Dan
stroomt het antwoord vanzelf je bewust binnen. En dat doe je door de vraag tot
jezelf te richten: waarom doe ik dit met mezelf. Waarom doe ik dit mezelf aan?
In het begin voelt het raar aan, maar oefen maar en je zal merken dat het plots
vanzelf zal gaan. En anders is een coaching bij mij een goed alternatief ;-)
Jouw oefening nu is kijken wat je van anderen verwacht, wat je en ander verwijt of
ten laste legt.
Hier nog een paar eerdere artikels die je hierbij kunnen helpen
verwachtingen
verantwoordelijkheid
wat houdt verantwoordelijkheid in
realiteit
eerlijk
Hier vind je alle artikels op mijn blog over zelfrealisatie

Volle maan 17 juni 2019 in boogschutter
Deze volle maan is de afrondingsfase van de
verdiepingsfase die inging, met de verduistering van 6
& 21 januari. Op 6 januari was er de zonsverduistering
in steenbok, die haar pijlen richtte op je structuur en
fundamenten en op 21 januari was het de
maansverduistering die je de moed gaf om dieper in te
dalen.
Er werden dit jaar heel veel dingen in gang gezet die voor een diepgaande en
structurele verandering in je leven zullen zorgen. En daar laat de volle maan nu
haar licht op schijnen.
Vanaf nu tot half juli is er ontzettend veel healing, bescherming en begeleiding.
Volle maan in boogschutter
In boogschutter kom je gemakkelijker en dichter bij je eigen innerlijke waarheid wat
belangrijk is nu we de eerste verdiepingsronde van dit jaar afsluiten. Kijk terug naar
de afgelopen 5 maand, wat ging vanzelf en wat liep fout.
Het is belangrijk dat je er nu bij stil staat want op 2 juli start de volgende ronde, met
de zonsverduistering in kreeft. Kreeft is het teken van het thuiskomen, het goed in je
vel zitten. Maar daarvoor dien je te weten wat jij nodig hebt om je goed te voelen.
Hoe is je huidige structuur? Geven je huis, gezondheid, relatie, hobby’s en plannen,
werk en financiën je een goed gevoel? Waar en hoe rem jij jezelf nog? Waar wijs jij
nog je eigen wijsheid en waarheid af?
Gebruik de kracht van boogschutter om te ontdekken waarover je enthousiast
wordt, wat je levensvreugde en vleugels geeft.
Jupiter (heer van boogschutter) staat retrograde waardoor je uitgenodigd zal
worden om stil te staan bij je eigen waarheid en stuk. Om te ontdekken of jij al leeft
vanuit je innerlijke waarheid of dat jij nog je innerlijk weten afwijst.
Jupiter- Uranus zorgt sedert 6/6 voor een quantumsprong. Dus onverwachte
mogelijkheden inzake het ontwaken. Je kan nu letterlijk en 7-mijlsstap zetten en
doorbreken naar je energetische wezen. Dit vanuit het contact met een guru,
contact met je eigen innerlijke gids of via intuïtieve flashes. Wees je bewust van je
eigen unieke zijn. Het feit dat je authentiek bent en dat niemand je daardoor kan
zeggen wat je moet doen. Je kan alleen maar zelf ervaren, voelen en van daaruit
bewuste keuzes maken. Deze krachtige energiepoort sluit zich terug op 7/1. Wil je
er het maximum uithalen sluit je dan zeker aan bij de groepshealing die doorgaat op
17/6 & 2/7. Gaat door vanop afstand na 23,30u en zelf hoef jij niks te doen.
Ook voor tweelingzielen en relaties die ondersteunend zijn, is de energie nu
uitermate voedend en versterkend. Hierdoor kunnen oude wonden veilig geuit en
losgelaten worden. Dit vanaf 6/6 tem 25/6)
De driekhoek cers, juno en chiron zorgt voor diepgaande healing vanaf 11/6,
met een piek op 28/6 en eindigd op 12/7. Deze energie helpt je om meer vanuit je
hart en overgave te leven. Hierdoor zullen mensen weer in staat kunnen zijn om
hun tweeling ziel te herkennen en aan te trekken.
Venus chiron sextile 13/6 zorgt voor diepe healing op het gebied van relaties,
zowel met anderen als met geld als met materie als met je eigen creativiteit. Leer
keuzes te maken die je goed gevoel ondersteunen in plaats van je idee van
veiligheid.
Raar fenomeen op 14/6 omdat mars een aspect maakt met de 3 trage planeten,
nl neptunus, saturnus en jupiter. Hierdoor komen grote mogelijkheden vrij. Wees je
op deze dag bewust van de kracht van aantrekking. Wat je op deze dag denkt zal
zich pijlsnel manifesteren. Pas dus op wat je wenst want als je het wenst vanuit een
intentie van angst (= niet-liefde) zal enkel jij er schade van ondervinden. Wees je
dus bewust van je intenties op deze dag. Je spirituele energie kan sterk toenemen
dus maak je aura groot zodat al je energie er ruimte in vind. Je kan ontdekken dat
als je je seksuele energie bewust richt, je ermee kan scheppen en healing brengen.
En wat is je seksuele energie? De energie waarmee je denkt, de energie waarmee
je handelt.
Kijk eens hoe jij je kundalini energie gebruikt?
Maan inconjunct juno kan zorgen voor een botsing tussen je emotionele en
relationele behoeften. Je zou voorbeeld je partner of je nieuwe partner als te
emotioneel ervaren of omgekeerd kan het juist zijn dat jij nu over emotioneel
reageert.
Uranus vierkant juno kan zorgen voor een valse start omdat de angst voor
afwijzing je in het gelaat spring. Je kan moeilijk een keus maken omdat beide voor
en nadelen hebben, zowel het alleen zijn als het in relatie zijn.
Stel jezelf dan de vraag: “ wat is er belangrijker: me veilig voelen of geleefd hebben
en vele momenten gehad te hebben waarbij je je goed in je vel voelde”. Angst is
een gevangenis, veiligheid de kooi waarin je zit. Leven is vrijheid.
Jupiter vierkant neptunus is een groot test moment. Je zal geconfronteerd worden
met “gezichtsverlies of een teleurstelling” en dit is een test in zelfvertrouwen of met
anderen woorden een test in het trouw blijven aan jezelf. Jupiter en neptunus
hebben met vissen te maken met geloof en het hogere plaatje. Deze energie kan je
bergen laten verzetten omdat deze je uitnodigt om grote dromen te koesteren en
vorm te geven. Dit kan zorgen voor groot optimisme maar zorg ervoor dat het
gefundeerd is vanuit je gevoel. Anders bouw je enkel luchtkastelen waar niemand
iets aan heeft. Zelfoverschatting versus trouw zijn aan je gevoel en daarmee de
realiteit in de ogen kijken. Dromen kunnen nu echt gerealiseerd worden.
Mercurius conjunct venus in kreeft 11de huis zal je de moed geven om de ander
te vertellen waarom je van hem/haar houdt, wat je waardeert in de ander. Of jij kan
waardering krijgen van anderen om wie je bent. In deze energie kan je met elkaar
communiceren vanuit respect en waardering. Een ideale tijd om dingen uit te
spreken en uit te klaren.
Vesta conjunct uranus in 10de huis in stier zal je pushen om authentiek te zijn en
zal je laten ontdekken waar jij de dingen anders kan doen. Je zal merken dat je
fantasie en creativiteit op een hoog niveau zullen werken. Je zal dus gevraagd
worden om situaties op te lossen vanuit je creatieve, spontane invallen. Uranus is
de rebel die durft verandering aan te brengen.
Mars oppositie saturnus en pluto zal je sterk de invloed van je ziel laten voelen.
Je kan sterke voorgevoelens krijgen of je getrokken voelen naar een bepaalde plek.
Je kan de frictie die je handelen vanuit angst oproept, nu heel sterk voelen. Zeker
als die haaks staat op wat je ziel wil. Wees je bewust of je een dwang of een roep
voelt. Een dwang is een moeten waaraan je een logische verklaring kan geven. Een
roep is een gevoel dat je niet kan verklaren. Mars zal daar de controle over willen
nemen. Hier is het belangrijk dat je leert stromen in plaats van “ in de aanval te
gaan”. Stel jezelf de vraag of jij verantwoordelijkheid neemt voor jezelf of dat jij het
probleem nog bij de ander neerlegt.
Mercurius conjunct zuid knoop kan je helpen om inzicht te krijgen in je eigen
patronen en blinde vlekken. Het toont je ook in welk vertrouwd gedrag je terugvalt
als er iets voorvalt. Het is belangrijk dat je dit erkent zodat je dit gedrag kan
vermijden in de toekomst. Patronen remmen je vrije doorstroming en zijn. Het is
belangrijk dat je altijd neutraal bent en naar je gevoel blijft luisteren.
Het beeld dat ik doorkreeg voor deze volle maan is alsof de hard aangestampte
aarde nu losgemaakt wordt zodat jij (de vrucht) beter kan wortelen en groter
worden. Het voelde alsof alles rondom je vastgekoekt zat maar dit kan je nu
helemaal omwoelen en lekker los maken.
Ga los, durf je waardering te uiten, durf te kiezen voor liefde, durf authentiek te zijn
en weet dat het de bedoeling is dat het leven op aarde een feest is. Alleen zijn we
collectief vergeten wat het feest inhoud omdat we te lang in angst en zelfafwijzing
geleefd hebben.
Geloof me, het is een waar feest om te leven vanuit dat wat je goed gevoel geeft in
plaats van te leven vanuit angst en alle schuld en problemen bij anderen te leggen.

Erkenning en rechtzetting nodig hebben
Iemand liet me weten dat hij blijft vastlopen omdat hij
zo graag zou willen hebben dat de mensen weten hoe
slecht zijn partner hem al die jaren behandeld heeft.
De nood aan bevestiging en erkenning
Nog heel veel mensen worstelen hiermee, met hun eis
naar de buitenwereld om hun pijn te erkennen en te
zien. Maar het is belangrijk dat jij snapt, wat hier het
probleem is. Namelijk dat JIJ je eigen pijn en zelfafwijzing niet wil erkennen en dat
je daarom erkenning eist via anderen.
Leer begrijpen dat zolang jij in pijn leeft dat jouw stuk is en dat als jij het niet wil
zien jij je pijn op anderen overdraagt. Dat is de reden waarom jij anderen pijn kan
doen. Je wil hen dan hetzelfde laten voelen dat jij voelt zodat je ze pijn kunnen
erkennen. Zie je hoe zinloos dit is?
De dag dat jij je pijn terug wil erkent (voelen) en er de verantwoordelijkheid voor
neemt, hoef jij niemand anders meer pijn te doen. Je verandert dan gewoon je
keuzes. In plaats van genoegdoenig te eisen of de anderen je pijn te willen laten
voelen, kan je dan de ander gewoon loslaten.
Dat is hoe je vrije wil werkt, jij maakt keuzes tussen handelen vanuit liefde of
handelen vanuit niet-liefde = zelfafwijzing.
Onthoud, dat enkel jij te maken hebt met jouw pijn. De ander kan die niet erkennen
om de simpele reden dat hij/zij die niet kan herkennen omdat die niet in hem/haar
leeft. De enige bron van pijn is zelfafwijzing. Als je de ander vraagt je pijn te
erkennen, dan snapt die daar niks van.
In het geval hierboven is de enige vraag die vrijheid en rust zal brengen:
waarom hij zo lang in die relatie gebleven is, waarom hij zich daarmee zolang
"gemarteld en pijn gedaan heeft". Dat zal die persoon de kans geven om eerlijk te
zijn met zichzelf. Het antwoord zou kunnen zijn :angst om het alleen te doen, het
idee dat het pijn moet doen, dat hij geluk niet verdient, angst om te falen, angst voor
geluk, .... zichtbaar worden. Dan kan je terug voeling krijgen met jezelf en keuzes
maken die je een goed gevoel geven.

Misleidende humor
Ik zag deze langskomen op facebook. Ik wou echt
maar 1 paard, maar als god wil dat ik er 2 heb dan
...
In elke schepping, ligt de intentie van de
creator verscholen. Zo is ook humor een vorm van
schepping. Humor kan een kracht herbergen of een
excuus / verdoezeling van een pijn.
Uitpspraken en joke"s kunnen goed klinken maar sta jij er ook bij stil of ze waar
zijn? Ben jij je bewust van hun lading en werking?
Als jij ja zegt, leuk dan laat jij deze lading bij je binnen komen. Toen ik mijn nichtje
aansprak op deze "joke" zei ze me: "het is een joke". Alsof ze me duidelijk wou
maken dat ik spijkers op laag water zoek. Dit schitterend spreekwoord past hier heel
goed vanwege zijn diepere laag.
Wilde ze me daarmee zeggen dat, omdat het "maar" humor is, die geen kracht
noch lading heeft. En zo denken veel mensen erover.
Ze zeggen of delen iets en laten dan achteraf weten dat ze het niet zo meenden of
dat ze er geen betekenis aan hechten. Dat is typisch gedrag van mensen die
onbewust leven, omdat ze geen voeling meer willen hebben met zichzelf en
daarmee met hun realiteit.
Wees je er goed van bewust dat ALLES betekenis en lading heeft.
Bovenstaande uitspraak zal ook maar gedeeld worden door mensen die dezelfde
intentie (mening) delen.
Persoonlijk heb ik "gesteigerd" op deze intentie :-). Ik ben heel benieuwd of je de
intentie kan vatten in deze "joke".

Nieuwe graancirkel dd 11/6/2019
Dit is een krachtige graancirkel die volgens mij helpt tijdens
deze verhogings fases. Kijk ernaar en voel waar je die energie
in je lichaam voelt werken. Ik voel de buitenste cirkel als mijn
aura en de 2de (die met vleugels) sterk in mijn keel chakra en
zonnevlecht werken. De middelste cirkel sterk op de sacrale
chakra en de bol op de 1set chakra.
Powerful new crop circle reported Belmore Lane, near
Owslebury, Hampshire, UK. Reported on the 11th of June,
2019. Wonderful overhead photo by Nick Bull. (No access
allowed by the farmer to this field). More photos, videos and
information can be found on this Crop Circle Connector link:
http://www.cropcircleconnector.com/2019/belmore/belmore2019a.html

Mijn nieuwe immowebsite COSTA BLANCA HOUSE
is bijna klaar.
Mocht je zelf een pand hebben in spanje, streek Calpé
tot Oliva, dat je via mij wil verkopen dan kan je je
pand hier al zelf ingeven.
Hieronder vind je alvast de eerste woning die via mij te koop staat.
https://www.costablanca-house.es/

te PEDREGUER google maps
Een leuke woning bouwjaar 1975, met weinig
onderhoud, in een super gezonde groene omgeving.
Het domein is 900m² en de woning is 200m². Er zijn 4
slaapkamers, 2 badkamers, verwarming, airco
(warm/koud), adsl, en meer dan 100m² terras
waarvan een deeltje overdekt, met een schitterend
verzicht, die je de koning te rijk laat voelen. Verder een gezellige, romantische
leefruimte met een haardvuur, dat aansluit op het overdekte terras.
De open keuken heeft dan weer aansluiting op het barbeque gedeelte. Badkamer is
vernieuwd alsook de ramen met dubbel glas.
Er is een dubbele garage en een apart appartement met ruime keuken, 1
slaapkamer en badkamer.
Beneden is er een groot zwembad van 9.45 x 4.5 met terras.
De woning is vrij en instapklaar en de vraagprijs is 310 000€.
Op de site vind je nog meer foto"s

Voor de crypto liefhebbers
Arbitrage Trading in bitcoin (BTC) en etherum
14d terug heb ik mijn etherums; litecoins en BTC in een
speciale wallet ondergebracht. Vanuit die wallet kan ik zelf,
mijn coins in een bottrader plaatsen die me per maand tussen
de 6-12% oplevert.
Arbitrage trading is momenteel het neusje van de zalm in
de crypto wereld. Dit is een 99% risicovrije manier om hoge winsten te behalen.
Hoe werkt het?
Elke crypto beurs (= exchange) noteert zijn coins aan een bepaalde waarde. Voorbeeld op
exchange A staat bitcoin aan 8004$ en op exchange B aan 8009.789$ dan zal de bot trader
coins kopen bij A en ze verkopen bij B. Hij heeft dus gegarandeerde winst behaald. Hier is dus
geen sprake van speculeren maar gewoon het maken van winst via de verschillen in prijs, die
voor eenzelfde munt gehanteerd worden. Dat wil zeggen dat elke transactie die de bottrader
verricht, een directe winstgevende risicovrije, transactie is.
De pionier was de plus token, die in april 2018 op de markt kwam aan 0.40$ en die nu ergens
rond de 235$ schommelt
Cloud token wallet
De opvolger van plus token is Cloud token en die heeft als voordeel dat jij alleen de controle
over je coins houdt. Je coins blijven altijd in jouw wallet. Bij plus token was dit zo niet.
Op 22 mei heb ik dus mijn bitcoins en etherums naar mijn cloudwallet token verzonden omdat ik
via deze wallet mijn coins in de jarvis bottrader kan investeren. Elke dag zie ik daar nu mijn
opbrengsten in verschijnen.
De opbrengsten worden uitbetaalt in een CTO coin of cloud wallet token. Op 12/5/19 stond ie
aan 0.30$, vandaag 30/5 staat ie aan Op vandaag 25/5/19, zie ik in mijn wallet, dat de waarde
van de CTO 0.3790$ is. Dat is een stijging op 18d tijd 26% ⇑ . Op 12-6-2019 staat de CTO
aan 0.4190$. dat is een stijging van 40% ⇑ op 1 maand tijd.
Er zijn maar 1 miljard CTO en de prijs wordt bepaald door 3 zaken :
– de winst die ze maken met de trade. Want die winst gaat in het reservefonds en backuped de
CTO
– het aantal coins die dagelijks gewisseld worden door members, van CTO naar ETH. Hoe
minder hoe sneller de waarde van CTO stijgt
– het aantal coins die dagelijks uitbetaald worden. Want hoe meer mensen investeren in de
Jarvis bottrader hoe hoger de prijs van de CTO zal worden, want de CTO zijn beperkt tot 1
miljard.
Je krijgt je winst dagelijks uitbetaalt in CTO, a ratio van 6% & 12% per maand.
De unieke voordelen van deze cryptowallet zijn:
zeer gemakkelijk.Gewoon de app cloudtoken wallet downloaden op je gsm. Dan vragen ze
een referal code. Geef referal code 4871651209 in en je wallet is actief. Dank kan je je coins
overbrengen naar je cloud token wallet. Eénmaal je coins in je wallet dan klik je op project en
daar kan je ze dan in de Jarvis bot plaatsen die je elke dag intresten zal opbrengen. De rest
wijst zich vanzelf uit. Lukt het niet, neem dan gerust contact met me op.
ken je nog cryptoliefhebbers laat hen kennismaken met deze wallet en geef hen je referal
code. Iedereen die crypto heeft, heeft een wallet nodig. Met deze wallet maak je hen blij en
ook jezelf want je zal dezelfde opbrengst ontvangen als de persoon die via je code de app
gedownload heeft.
zeer veilig
gratis gebruik van de app
volledig transparant. Ik zie alle koop, verkoop orders in mijn historiek in de app zelf.
je beheert zelf je eigen wallet en bepaald zelf wat er met je coins gebeurd. Een uniek
gegeven binnen de investeringswereld.
elke dag kan je je coins terug uit de bottrader halen (enkel de 1ste maand betaal je 8.5%
kosten, erna is het gratis)
je CTO”s kan je elke dag verkopen rechtstreeks vanuit je wallet. Dus geen gedoe via
exchanges, maar rechtstreeks via je wallet
je zal dra ook aankopen kunnen verrichten met deze CTO, weeral rechtstreeks vanuit je
wallet.
Maandelijkse winst: 6% tot 12%.
Minimale investering: 500$, investeer wat meer want als de btc zakt je moet steeds aan je 500$
minimum blijven om te kunnen verdienen
Contractduur: onbeperkt
Principal return: 8% vergoeding indien <30 dagen
Winstopbouw: dagelijks
CTO converteerbaar naar ETH( Ethereum)
Als je de app download zal je deze app toestemming moeten verlenen.
Voor een android gsm
Ga naar play.google.com/store.
Ga naar de detailpagina van een app.
Ga naar 'Machtigingen' onder 'Aanvullende informatie' en selecteer Details weergeven.
Voor een iphone
ga naar algemeen
naar apparaat beheer
en klik daar op cloud token wallet en accepteer

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

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT

coach/healer
www. zichtbaar.be
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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.

