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Nieuwe maan 2 juli 2019
Je bewust worden van je schulp
Isabelle Lambrecht www.zichtbaar.be

INHOUD NIEUWSBRIEF
- Groepshealing op afstand
- De energieverhoging blijft maar aanhouden
- Het verschil tussen moraal en essentie
- Nieuwe maan in kreeft
- De gouden eeuw en de huidige chaos
- Antwoord op de joke vraag van vorige keer
- Wat houdt ontvankelijkheid in?
Aanbod
- Groei week in spanje van 10-18 augustus
- Groepshealing op afstand met de maan
- Transformatie tekening
- traject delete angstprogrammatie
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 2 juli om 23.00u,
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

Energie blijft heel snel stijgen
Ook nu, vandaag 28 juni is de energie weer heel hard om hoog (zie afbeelding hierboven)
Het zal ervoor zorgen dat je gezondere en bewustere keuzes zal maken.
BRON

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.

Moraal en essentie, zijn 2 verschillende
kanten van een verhaal.
Mensen verwarren meestal de moraal en essentie.
Een moraal is iets wat je opgelegd wordt met de valse
belofte dat als je je zo gedraagt alles goed komt = je dan
veilig bent. Het heeft niks met realiteit te maken maar alles
met een idee en meer nog wat iets wat afgedwongen
wordt.
De essentie is de drijfveer of de aanzet van het gebeuren of maw het waarom/de reden
van wat gebeurt. Het is de realiteit, dat wat speelt en dat wat de vorm of uitwerking
bepaalt.
Op facebook las ik volgend verhaal:
Ze vroeg hem: “Voor hoeveel verkoop je de eieren?” De oude verkoper antwoordde:
“Slechts €0.25 per ei mevrouw” Ze antwoordde: “Voor €1.25, neem ik zes eieren, of ik ga
weg”. De oude man zei zachtjes: “Neem ze maar voor de prijs die je wil. Misschien, héél
misschien is dit een goed begin van de dag aangezien ik nog géén enkel ei heb verkocht
vandaag”.
Vervolgens nam de vrouw de eieren mee en liep weg uit het zicht van de oude man. De
man bleef achter, waar de vrouw met een euforisch gevoel weg loopt. Ze stapt haar dure
auto in en ging naar een restaurant met haar vriend. Samen hadden ze een goede
maaltijd, bestelde wat ze wilden en ze aten een klein beetje terwijl ze veel over hadden
van de maaltijd. Vervolgens komt de rekening. Deze was een bedrag van €90.00, ze
gaven €100.00 en vertelde de restauranteigenaar dat hij het verschil in wisselgeld kon
houden.
Moraal van het verhaal is: Wáárom tonen wij altijd een gevoel van macht zodra we iets
kopen of geven aan degene die het onze liefdadigheid het hardst nodig hebben, terwijl we
genereus worden aan de mensen die het met gemak zonder onze hulp kan?
De man vult zijn moraal aan met: ooit las ik “Mijn vader kocht ooit de simpele goederen
van de meest arme mensen voor hoge prijzen. Soms betaalde hij zelfs méér dan dat ooit
nodig was. Toen ik vervolgens bezorgd raakte en hem hiermee confronteerde gaf hij met
een stellige blik aan: ” Mijn zoon, dit is een goed doel, verpakt in waardigheid”.
Mijn bewuste analyse
Eerst ga ik invoelen en bij het stuk waar de dame eist, voel ik dat ze op de golflengte van
de oude man zit (ik voelde zijn muur). En waar” de oude man zei zachtjes” voelde ik heel
duidelijk een terugtrekkende beweging en martelaarschap. Een acceptatie van ik ben
maar dat waard, een kruimel is voldoende voor mij.
Het euforische gevoel bij de vrouw voel ik niet, omdat ik balans voel in de situatie. De
oude man met te weinig assertiviteit en de dame met teveel assertiviteit = gevoel is een
evenwichtige handeling. De koop werd gesloten vanuit beide standpunten en beiden
dachten dat ze een “goeie” deal gesloten hadden. De oude man blij met zijn kruimel en
de dame blij dat ze er meer kon uit halen. Beiden hebben weinig zelfrespect want de ene
gaf toe en de ander dwong af.
De restauranteigenaar vroeg niks maar kreeg “meer” omdat hij het beste van zichzelf
gaf en handelt vanuit een trouw zijn aan zichzelf. De dame kan hierop inspelen omdat ze
ofwel ook momenten van zelfwaardering kent ofwel juist haar waarde wil bewijzen.
Bij moraal van het verhaal voelde ik een enorme kluwen van verstrikking en verwarring.
Moraal is geen vraag, het is een duidelijke inkleuring van hoe iets hoort.
bij de generalisatie = het woord altijd, blokkeerde alles bij mij. Elke situatie is uniek en
wie bewust leeft voelt dat zeer goed aan. Ik heb al veel gelijkaardige thema”s behandelt
in coaching en healing maar nog nooit een identieke invulling gezien. Elke coaching of
healing blijft uniek en kan ik enkel aangaan vanuit het moment zelf = authentiek en
spontaan. In bovenstaand verhaal reageert dezelfde dame op 2 totaal verschillende
manieren, naargelang de uitwisselings-mogelijkheden. Dat wil zeggen dat de “arme”
man zich heel goed als “agressor” zou kunnen gedragen in een andere situatie vb tov
zijn kinderen of vrouw.
Hij stelt het “gevoel van macht” in vraag zonder te begrijpen wat het mechanisme is.
Elke mens heeft een 100% intacte kracht waarmee hij zijn leven schept = vorm geeft. Als
je deze afwijst leef je vanuit een idee van macht, zijnde onmacht of vanuit overmacht.
Macht voelen houdt in dat je volledig contact hebt met je bron en vanuit deze volheid
weet je dat je alles te beschikking hebt. Je hebt maw niks meer nodig. De oude man
onderging en de dame liet zich gelden. Maar beiden ontbeert voldoening en goed gevoel.
Een teveel en een te weinig voelt zelden goed. Ideaal is een goed gevoel waar alles
neutraal en in balans is vanuit een vervullend gevoel dankzij je verbinding met je
innerlijke bron. Dat is de kracht van in liefde en één zijn met de bron. De mens gaat uit de
liefde als die de macht (controle) wil nemen en god, kosmos of het leven in vraag stelt.
goed doel in waardigheid verpakt: als iemand zich onwaardig voelt zal je hem alleen
maar vernederen als je hem meer geeft, want je versterkt zijn idee dat ie arm en
behoeftigd is en dat ie dit zelf niet in de hand heeft (= onmacht, afhankelijkheid). Een
aalmoes blijft een aalmoes, hoe mooi je het ook verpakt. Als je geeft voelt de ander zich
verplicht om dank u te zeggen wat nooit leuk is want dat “moet” die ander toegeven dat je
boven hem staat dus hoe mooi het ook lijkt, het is een vergiftigd geschenk (dat is
medelijden altijd). De vraag die je dan kan stellen is: hoe je die ander kan helpen zichzelf
te ontdekken, hoe je de ander kan helpen vanuit evenwaardigheid of wat kan je doen om
de ander zijn eigenwaarde te bevorderen
In elk verhaal is een symboliek en het ei kunnen we hier als symbool gebruiken. Je
ontdekt de symboliek of gelaagdheid via de wijsheid van onze spreektaal :
spreekwoorden
Wist je dat er heel veel spreekwoorden en gezegdes zijn waar eieren in
voorkomen?
Ik ze er een paar voor je op een rijtje.
Iets kopen voor een appel en een ei: iets kopen voor heel weinig geld.
Niet al je eieren in een mandje/ onder één kip leggen: niet alles inzetten op hetzelfde.
Dat is een eitje: dat is heel gemakkelijk.
In mei leggen alle vogels een ei: voor alles is er een juist moment
Van die boer, geen eieren: een oplossing die je niet wilt.
Op eieren lopen: heel voorzichtig zijn, bijna niet durven bewegen of iets doen
Eieren kiezen voor je geld: genoegen nemen met het eerste het beste
Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei: een is niet goed, twee is
beter en drie is perfect.
Een eitje met iemand te pellen hebben: een hartig woordje spreken met iemand,
iemand eens flink de waarheid zeggen (flink aanpakken)
Wel gekakel, maar geen eieren: hetzelfde als ‘veel geschreeuw en weinig wol’: veel
herrie om niks.
Beter een half ei dan een lege dop: beter iets dan niets.
Ergens een ei over leggen: ergens iets voor bedenken.
Je ei niet kwijt kunnen: er niet over kunnen praten.
Het is alsof ie een ei moet leggen: hij worstelt ergens over
Met een ei in zijn gat zitten: bang zijn, voor een slecht afloop vrezen
De kip met de gouden eieren: een wondermiddel of een vaste bron van inkomsten.
Een zacht ei zijn: een ‘softy’, een gemoedelijk iemand.
Je eieren naar de markt brengen: een goed huwelijk sluiten.
Dat is het hele eieren eten: zo zit dat.
Mettertijd komt de hen op haar eieren: alles komt goed, als je maar geduld hebt.
Met je eieren na Pasen aankomen: ergens te laat mee zijn.
Uitnodiging van het verhaal is:
kies altijd voor jezelf = hou van en waardeer jezelf dan hou je alles in balans
blijf uit je oordeel of moralisering en open je voor de realiteit (dat wat speelt)
er is noch goed noch fout, alleen de mate van zelfafwijzing waardoor het je jezelf
moeilijk of gemakkelijk maakt
De essentie hier of het waarom van het gedrag was een gebrek aan liefdevolle
waardering
* verwar egoïsme en eigenliefde niet met elkaar want dit is een wereld van verschil
Van harte en nog veel plezier op je ontdekkingstocht hier op aarde

Nieuwe maan & zonsverduistering in
kreeft: je bewust worden van je schulp
Een nieuwe maan is altijd een soort van terug tot jezelf
komen, omdat de druk om te presteren afnam.
Afnemende maan en nieuwe maan zijn de vrouwelijke
energie, van ontvankelijk zijn, voeling krijgen, ook een
proces van eliminatie (waar ga je mee verder en wat niet),
overgave en bewust verantwoordelijkheid nemen voor wat
je in het leven wil roepen. Een terug contact maken met
dat wat je een goed gevoel geeft, met dat wat je gelukkig maakt.
Een zonsverduistering, samen met de nieuwe maan brengt je helemaal tot jezelf en kan
voor een serieus keerpunt zorgen in je leven. Er komt dan ook weer veel kosmische
informatie binnen. De zon die mannelijk is, wordt eventjes buiten spel gezet zodat je
zomin mogelijk afleiding of excuses hebt. Gebruik deze 3d voor en 3d na, volle maan
wijs. Je hoeft niet de hele dag te mediteren maar gewoon 4x 5 minuutjes voor jezelf
nemen en stilstaan bij waar je mee bezig bent en waarom. Adem eventjes diep in en uit ,
open je hart en laat de kosmos weten dat je ontvankelijk bent. Geniet van het gevoel van
je ademhaling en de verdieping die die brengt. Adem terug bewust diep en uit met de
intentie om af te sluiten en ga weer verder met waar je mee bezig was. Er zal weer
ontzettend veel gebeuren tussen 2 juli en 26 december omdat er dan weer een
gedeeltelijk zonsverduistering is. Je kan je dus in deze 6 maand een emotionele jojo
voelen. Want met de ontzettende verhoging van energie nu gebeurt er van alles zowel
fysiek als energetisch. Maar weet dat het allemaal met verhoging van energie =
verlichting te maken heeft. Dus maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk en ACCEPTEER
het en laat de controle los door je over te geven aan het proces. De maanartikels geven
je een duidelijke insteek van de thema”s en als je die volgt kom je vanzelf in de flow.
Waarom is de maanhoroscoop zo belangrijk? Omdat de maan ook staat voor de
opslag van je ervaringen onder de vorm van je opvoeding, gedrag, houding = de patronen
die je afhouden van je authentieke zelf. Voor alles wat te maken heeft met herinnering,
onthouden, aanleren en gewenning. De angel van je wonden zit daar. Dus als je de
kosmische informatie gebruikt om nu mee aan de slag te gaan, kan jij gemakkelijker uit je
inprent stappen en weer een stap dichter bij je authentieke zelf zetten. Vandaar dat de
groepsleden van mijn groepshealingen ook zoveel baat hebben bij de healing en het
verslag. Het geeft extra duiding en inzichten waardoor je gericht dingen kan veranderen.
De healing opent een deur en brengt echt naar buiten wat nu speelt of wat met andere
woorden voor jou nu beschikbaar is.
Inschrijven voor de groepshealing kan tot 2 juli om 23,00u, enkel via
isabelle@zichtbaar.be. Kost 15€ incl verslag. Zelf hoef jij niet aanwezig te zijn, gaat door
na 23,30u. Ik stem me op je af via je naam.
De maan in kreeft in huis 7
Kreeft kruipt graag in haar schulp + maakt zich ook zijdelings uit de voeten. In huis zeven
zal je sterk geconfronteerd worden met het hoe jij contact maakt met de ander, met je
verwachtingen en eisen en met dat waarachter jij je verschuilt. We spreken hier over de
projecties die jij op de ander projecteert omdat jij zelf nog geen verantwoordelijkheid wil
nemen voor je eigen leven. Bekijk verder ook nog hoe vaak jij jezelf nog uit de voeten
probeert te maken, welke verantwoordelijkheid je probeert te ontvluchten. Neem deze
periode om je bewust te worden van waar jij nog gevoelig voor bent en hoe en wanneer jij
kwetsbaar voelt.
Kreeft is een gevoelssteken (water) dat graag bemoederd. En het zoekt emotionele
geborgenheid in het huis en in het gezin. Gezelligheid en huiselijkheid zijn 2 belangrijke
thema’s. Kreeft is wel heel snel gekwetst en trekt zich dan terug in de schulp. Leeft ook
gemakkelijk in het verleden. Dus welke oude koeien zullen nu uit de sloot mogen komen
om ze definitief los te laten.
Fysiek vallen de baarmoeder, borsten, maag en vruchtbaarheid onder het teken kreeft.
De noordelijke maansknoop staat ook in kreeft dus tijd om je eigen gevoelens en
emoties als belangrijk aan te merken. Het is tijd om te stoppen met het verwaarlozen van
je persoonlijke verhaal en het ondergeschikt te maken aan de maatschappij of aan een
groter doel. Durf je open en eerlijk op te stellen (wordt verkeerdelijk als kwetsbaar
bestempelt) en laat je verrassen door de ongelooflijke veelheid aan liefde en
genegenheid je leven binnenstroomt. Laat maar los het idee dat je leven maar mooier
wordt als jij je grote opofferingen moet getroosten. Erkenning en goed gevoel krijg je
enkel als je authentiek jezelf bent. Je bent enkel voor jezelf verantwoordelijk. Luister naar
je gevoel en wees jezelf in plaats van speelbal. Je hebt voldoende doorzettingsvermogen
nu om een belangrijke knoop door te hakken met name om te kiezen voor geluk in plaats
van voor controle.
Maan vierkant pallas conflict tussen gevoel en de problemen die je ziet. Een vastlopen
in je patroon dat er dingen foutlopen op aarde of dat je dingen moet veranderen. Luister
naar je gevoel en je zal ontdekken dat er overal in de chaos ook evenwicht is. Stop het
belerend stemmetje in je hoofd dat je wil wijsmaken dat het foute boel is. Er is altijd een
natuurlijk evenwicht, hoe erg de dingen ook zijn, anders was de wereld al lang overgaan.
Als dieren uitsterven dan komt dat omdat deze diersoort een ander niveau bereikt heeft
en naar een andere frequentie gaat die voor ons niet meer zichtbaar is. Hetzelfde als
lemurie en atlantisch. Die zijn er ook nog maar op een andere frequentie. Niks vergaat of
verdwijnt het is een samenspel van frequenties. Als we “sterven” = ons fysiek lichaam
afleggen, dan gaan wij gewoon naar een geestelijke frequentie of niveau.
Het eerste wat mijn gids me leerde, toen ik begon met healing, is dat alles er mag zijn
zoals het is. Dat enkel onze kijk erop zorgt voor een etiket van goed of kwaad. Juich ik
mensen toe die moorden, verkrachten en stelen, verre van. Maar ik oordeel er niet over.
Ik zie hun diepe kwetsing en zelfafwijzing waardoor ze anderen ook pijn willen doen. Ik
zie ook de wisselwerking. Oordelen is hun patronen voeden en versterken. Deze mensen
zijn niet te redden, alleen door hun ervaringen en incarnaties zullen ze wijzer worden.
maan/zon sextiel vesta ;vesta is de energie van je innerlijke vlam en de bron van je
waarheid. Je levensweg en persoonlijke integratie maar ook de seksuele verbintenissen
die je aangaat. Het huidig proces van de energie verhoging of het thuiskomen kan
uitputtend zijn. Het feit dat je nu weet wat speelt zal je helpen hierbij. Je hebt nu
voldoende doorzettingsvermogen en focus om meer te luisteren naar de roep van je ziel.
maan/zon vierkant chiron is een uitnodiging om je wonden te durven voelen. Want een
wond bracht je ooit aan in je leven vanuit onmacht. Maar de energie van cheiron is die
van je diepe innerlijke wijsheid die alle wonden kan healen. Maar dat kan je maar als je
weer bereid bent om te voelen.
maan/zon sextiel uranus, is dus een positieve verbinding tussen gevoel en
authenticiteit. Uranus is de planeet van originaliteit, geestelijke zelfstandigheid,
vindingrijkheid, behoefte aan vrijheid. Uranus is een symbool van nieuwe technologie
(anders denken). Het is een energie die je zal uitnodigen (of je dat nu wil of niet) om een
nieuw pad te kiezen. In verbinding met de nieuwe maan zal je dit op alle niveau”s van je
zijn kunnen voelen
zwarte maan retrograde in waterman: zwarte maan is ook verbonden met vorige levens
en je verworven wijsheid. Het is een kernkwaliteit die je verworven hebt maar waar je in
dit leven op afgewezen wordt. Waterman is vrijheid en gelijkheid (broederschap) en deze
kracht heb jij geblokkeerd toen je afgewezen werd in je authentieke uiting. Met deze
energie zal je weer uitgenodigd worden om ja te zeggen tegen je talenten. Om je
faalangst en onzekerheid vanuit de gedachte dat anderen het beter kunnen, los te laten.
Al bij al een heel belangrijk moment nu, is een kantelmoment. Als je de controle kan
loslaten en wil vertrouwen op het proces en hierop aansluiten is het een fantastisch
moment, die vele deuren zal openen naar ons echt potentieel (waar we nu nog maar een
5% van gebruiken)

GROEI WEEK in spanje
IN-tense groeiweek met een klein groepje van max 5 mensen.
De energie is hier zeer krachtig want ik woon op de voet van
een kwartsberg die ook magnesium uitstraalt.
Ideaal om tot jezelf en tot rust te komen.
Zelf zit ik nog in de renovatie werken maar de overbuurvrouw verhuurd haar woning. Er zijn 2
slaapkamers (1 dubbel bed & 2 enkele bedden) , 2 badkamers en een zwembad. Bij mij zijn er
ook 1 bed beschikbaar ( badkamer delen).
We ontbijten samen en dan zijn jullie vrij tot de luch om een duikje in het zwembad te nemen of
iets anders te doen. Stad denia is op 4 km, alsook het strand. We lunchen samen en dan gaan
we aan de slag. Na het diner laten we alles bezinken met een lange meditatieve
strandwandeling en erna is er nog een nabespreking. Elk draagt ook zijn steentje bij in de
dagdagelijkse taken.
De bedoeling is om in die week zicht te krijgen op je emoties en hoe ze je handelingen en leven
uit balans brengen. Wie leeft vanuit een emotie is een egoist en uit balans. In deze week kom je
dichter bij jezelf en leer je meer te leven vanuit eigenliefde en stand te houden vanuit
zelfvertrouwen.
Van zat 10 aug tot zat 24 aug. Je kan kiezen tussen de 2de of 3de week of beide. Eén week
kost 2100€ incl overnachtig en 3 maaltijden per dag. Het vervoer dien je zelf te regelen. Met de
auto is het 2 dagen rijden en desnoods kan er samen gereden worden. Het vliegveld is 1u
rijden, Je kan zowel vliegen op Valencia als op Alicante.
Er zijn dus maar 5 plaatsen, zodat iedereen voldoende aan bod kan komen.

Gouden eeuw en de huidige chaos
Iemand stelde me deze vraag: Waarom is er (dan) sinds 2012
zoveel energetische strijd? Als de gouden eeuw aangebroken
is merk ik daar nog niet zoveel van. Niet dat ik dat "eis". Maar
ik zie alleen maar steeds meer verwarring boosheid en
ontsporing om me heen.. Waar gaat dit heen??
Wat nu gebeurd is volstrekt normaal en logisch. Een
genezingsproces begint met een reiniging, de etter mag eruit en dat zal nog heel wat jaartjes
duren. Het lijkt alsof de situatie erger wordt maar dat komt gewoon om dat het nu allemaal op
hetzelfde moment gebeurt. Dus collectief brengen de mensen hun grootste etter (angsten en
emoties) naar buiten maar ze bieden hieraan nog veel weerstand waardoor er chaos is.
De huidige energie verhoging "dwingt" / neemt iedereen mee. Het naar buiten brengen van de
etter gebeurt dus willens nillens en hoe meer je weerstand biedt hoe groter de chaos wordt. Het
is belangrijk dat je begrijpt dat het een verlichtings en healings proces is en dat je het mag
vertrouwen.
Ook is het zo dat de mens de mooie dingen niet hoort en ziet op tv en kranten waardoor je een
vertekend beeld hebt. Maar geloof me, er is al heel veel veranderd in die 30 jaar dat ik bezig
ben met deze materie. Er is al veeeeeeeel meer openheid en bewustzijn is nu voor iedereen in
plaats van enkel voor de hippies of de geiten-wollen-sokken mensen.

.

Misleidende humor
Ik zag deze langskomen op facebook. Ik wou echt
maar 1 paard, maar als god wil dat ik er 2 heb dan
...
De vraag was of je de intentie kon vatten die achter
deze joke lag?
Blijkbaar was het een moeilijke want ik kreeg er maar 3 reacties op.
ANTW 1 Komt me eigenlijk heel hebberig over .....niet genoeg hebben aan .
Eigenlijk niet. Er staat dat ze er maar 2 wil maar er buiten zich om 3 krijgt van god. Dat is
een typische denkpiste voor die mensen die geen verantwoordelijkheid willen nemen voor
eigen daden ...meer bepaald geen nee kunnen zeggen, noch grenzen kunnen
trekken.....en hierdoor niet snappen dat je zelf bepaald wat je aantrekt (wat ze
verkeerdelijk als krijgen benoemt). Het aantrekken is het antwoord op je actieve
schepperskracht.Jij bent de enige die keuzes maakt in je leven.
Het krijgen hier alsof ze geen stem in het kapitel heeft Vandaar dat ik er absoluut niet de
lol kon van inzien.
Het is meer een ze wil wel maar kan geen nee zeggen en gebruikt god als excuus = ze
kleedt het mooier aan om haar gebrek aan verantwoordelijkheid te verdoezelen. Of het
mooier maken dan het is.
ANTW 2 ohhhh ik kreeg er verschrikkelijke jeuk van ik voelde er zo'n slachtofferschap uit
naar voren komen zo van "God zadelde me op met 2 (of meer) paarden.
Hier liet ik de dame weten nog de essentie te missen en toen waagde ze nog een
poging.
ik voel onzuiverheid achter haar “ik wil een paard” wens. angst ook. De wens pakt niet zo
uit als zij wil en i.p.v. dat te erkennen doet ze het af met humor. Maar het is geen humor
om echt te lachen, bevrijdende humor. Het is verpakt in verbolgenheid in “wat de
anderen/buitenwereld/omstandigheden” haar aan doen. Zo hoeft ze niet de
verantwoording voor haar situatie op zich te nemen. Het paard ervaar ik als een aspect
(oa trouw, fijngevoeligheid, krachtig, dwingend, duidelijk aanwezig) van de kwaliteiten die
zij wellicht zelf heeft of wil hebben, maar niet erkent. Haar plek niet inneemt met de
kwaliteiten die ze heeft. Daar (nog) niet voldoende zicht op heeft en het buiten zichzelf
zoekt. Dat kan helder worden in de manier waarop ze met de paarden omgaat en hoe de
paarden op haar reageren. De kern lijkt me dat als je wenst vanuit een (onbekend) tekort
is dat wat je (in veelvoud) op je pad krijgt.
De paarden zijn inderdaad een vlucht of een excuus waardoor ze zich niet meer met
zichzelf hoeft bezig te houden. Je raakt hier eventjes de essentie met je verbolgenheid
maar het is meer een vorm van onmacht om nee te zeggen, om zelf grenzen te trekken.
Krijgen is gemakkelijk, echter bewust ontvangen maw dat wat je "maar" nodig hebt, is een
ander paar mouwen. En idd zo hoeft ze niet de verantwoordelijkheid te nemen voor haar
situatie. Je hebt de intentie gevonden, proficiat. En nogmaals proficiat voor je symboliek
van het paard, deze had ik zelf niet mee opgenomen toen ik het artikel schreef maar dat
klopt ook. En je kerngegeven dat je je wat je wenst in veelvoud terugkrijgt klopt ook.
Schitterende analyse.
ANT 3 pfff de joke spreekt mij niet aan...of ik snap 'm niet.. het enige wat ik ervan kan
maken is dat mensen zich graag verschuilen achter derden. Geen verantwoordelijkheid
willen nemen voor hun eigen daden....verder niks... maar omdat ik dit gegeven niet
grappig vind is het dus geen "joke". Conclusie : 'k zal 'm niet snappen.
Klopt idd als een bus. Voor iemand die bewust is en die ook begrijpt wat
verantwoordelijkheid inhoud, en wat de wet van aantrekking inhoud, is het allesbehalve
een joke.

Wat houdt ontvankelijkheid in?
Ontvankelijkheid is een houding waarbij jij je openstelt. Op
een alert, open en nieuwsgierige manier. Als er al een
verwachting is dan is het in de vorm van een kinderlijke
blijheid en onbevangenheid, omdat je uitkijkt naar de vorm
waaronder het naar je zal komen.
Jij vult je wens in met die aspecten die je zeker wil ervaren maar de vervulling of de vorm
waaronder het naar je toe komt ligt enkel in het bereik van de kosmos. Je bent dus alert
en vol vertrouwen omdat je weet dat het goed zal zijn wat naar je toekomt. Je kan hierop
vertrouwen omdat het antwoord altijd trouw zal zijn aan je intentie.
Wat naar je toekomst accepteer je zonder het te willen veranderen of manipuleren. Voelt
het goed dan was je intentie zuiver, voelt het slecht dan heb jij vanuit angst iets proberen
af te dwingen.
Ontvankelijkheid is een vrouwelijk kracht, net als een vrouw die niet weet welk kind/ziel ze
in haar buik krijgt maar ze laat het toch geboren worden.
Zorg dat je daadkracht en ontvankelijkheid met elkaar samenwerken en in balans zijn.
Zolang je daadkracht verwrongen is door controle blijf je uit balans.
Stel je open voor liefde
Zodra je als volwassene ontvankelijk wordt voor jezelf, veranderen de omstandigheden
van je leven automatisch mee en kom je meestal, langzaam maar zeker, in gelukkiger
vaarwater terecht.
Een citaat van Osho maakt dit duidelijk. ‘Van iets of iemand houden is simpel; het gaat
niet in tegen je ego. Als je van iemand houdt dan geef je iets aan die persoon en dat
maakt dat je ego zich groter voelt. Jij bent degene die geeft, die groot en sterk is, en die
ander is de ontvangende partij. Dus je voelt je goed en je ego zwelt. Maar als je liefde
ontvangt, ben je niet meer de baas. In het ontvangen voelt je ego zich vernederd en
gekwetst. Je ego voelt zich in schuld staan. Daarom is liefde ontvangen moeilijker dan
liefde geven. Leer beide polen van liefde te integereren zowel het geven als het
ontvangen.’
ZO OEFEN JE ONTVANKELIJKHEID:
- dankbaarheid; wees 5x per dag dankbaar
- glimlach als je wandelt of met de auto rijdt, dan wordt je een magneet
- laat anderen in hun waarde, laat elke vorm van kritiek of oordeel los en probeer gewoon
danku te zeggen als je een compliment krijgt ipv kritisch te worden.
- durf aan te geven als je iets fijn vind
- probeer je bewust te worden van alles om je heen: een ritseling, een vogel, een vlinder
ontvang-kelijkheid is op een eerlijke manier openstaan voor het leven

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
Half mei 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$, Op 28-6-2019 staat de CTO aan 0.4660$. dat is een stijging van 56% ⇑ op 1.5
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 code 4871651209 in en je wallet is actief. Dan 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. Code werkt maar NADAT je je adres ingevuld hebt.
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.

