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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 16 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 12 juli is de energie weer heel hard om hoog (zie afbeelding hierboven).
Ongelooflijk logaritme van op 2 juli maar 0.3 tot op vandaag het duizelingwekkendgetal
1.774.000.000.000.
Deze verhoging kan zorgen verwarring, woede, onzekerheden, moedeloosheid, moeheid,
overgave, doelloosheid, omslag, lethargie, alsof je alle grip op je leven kwijt bent. Dus laat
maar allemaal gewoon toe want éénmaal uit je systemen zal alles opklaren en helder
worden. We hebben lang geroepen om healing, wel dit is het proces.
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.

Je balans vinden
Voor een goeie balans, heb je een juiste draagstructuur
nodig. Balans is ook een vorm van beweging, van het in
evenwicht houden van de dualiteit. In vlaanderen zeggen
we: uwen draai vinden in iets. Dus om te draaien dien je
voldoende ruimte in te nemen en te bewegen.
HOe meer je leeft vanuit het contact met je ziel en je
gevoel als leidraad, hoe meer je zal ontdekken dat balans
iets vanzelfsprekends is. Eigenlijk is alles altijd in balans.
Alleen zijn we meestal in balans binnen het niet-goed
voelen.
Balans heeft niks te maken met standhouden maar heeft alles te maken met het innemen
van je eigen ruimte en stevig op je eigen benen te staan. echter als jij steeds weer
dezelfde gedachten laat afspelen, dan is het logisch dat het lijkt alsof er een vorm van
standhouden is.
Wees je ervan bewust dat jij in elke mogelijke situatie steeds het centrale punt en
daarmee beslissende punt bent.
In deze tijden van verhoging van energie kan het dus een hele uitdaging zijn om je balans
te vinden omdat je uitgenodigd wordt om de dingen luchtiger en speelser op te pakken.
Hiermee bedoel ik dat je leert om dingen niet meer persoonlijk te nemen. Je mag meer
leren proeven van mogelijkheden, meer leren spelen.
Vind je je draai niet, ga dan ontspannen rechtstaan, knieen een klein beetje gebogen en
zwaai nu links en rechts met je armen en ga mee met je gewicht van je ene naar je
andere voet. Voel, beweeg en zwaai en geniet dan van de balans als je weer stilvalt.
Je persoontje wil enkel veiligheid maar je ziel wil experimenteren en grenzen verleggen.
Je ziel wil een expressie zijn of een stem geven aan het potentieel waarvan zij draagster
en bewaakster is.

Volle maan 16 juli in steenbok met
maansverduistering: je structuren
daveren
Deze volle maan is de belangrijkste van het jaar, want
deze bundelt en structureert alles van de laatste 12
maanden. En dat wat je nu draagt en structuur geeft
zal met de volgende maan in kreeft in januari 2020 je
realiteit binnen knallen. Dit vanwege de pluto/saturnus
werking. Een volle maan is ook de volle lading
krijgen!!!
Pluto, haalt de onderste steen naar boven, reikt je nu de dingen aan uit het verleden
waarop je nog vastloopt. Want saturnus is structuur maar een gevangenis is ook
een structuur. Pluto is de nietsontziende kracht van je ziel, de almacht, die als een
lens door je realiteit brandt. De aanzet voor de vele omwentelingen en
transformaties voor 2020 wordt nu gezet. We gaan letterlijk een behoorlijke
versnelling hoger. En ook moeder aarde is hiermee bezig, gezien de gigantische
recente verhogingen van de schumanfrequenties. Vandaag met een piek van 35 hz.
Het logaritme van de onze wereld was op 2 juli 0,3, vandaag op 12 juli is het het
duizelingwekkend getal van 1,774,000,000,000. De zaten blijkbaar heeeeel diep
vast in de materie.
De maansverduistering
Intens, dat is wat een verduistering doet, het maakt de dingen intenser. En met de
duidelijk aanwezige pluto (valt samen met maan), wordt er nog een schepje
bovenop gedaan. Pluto is ziel en ziel is almacht. Dus alle vormen van misbruik van
macht worden naar buiten gebracht. Je kan je hier diep ontevreden, verward, boos
en doelloos voelen. Fysiek wat licht in het hoofd, hartkloppingen, moe, …. een
beetje raar in eigen vel voelen, alsof niks meer echt helder is voor je. Ons
bewustzijn en alles onze systemen zijn nu hard aan het veranderen. De negatieve
momenten worden intenser = extra uitvergroot, zodat je “gedwongen” wordt om
keuzes te maken. Veel te lang hebben we vanuit een duidelijk doel geleefd, de
relatie, job, geld, …… maar het lijkt wel alsof al deze dingen hun impact en
belangrijkheid verliezen. En daarmee komt je hele levensstructuur op losse
schroeven te staan. We verschuiven zachtjes aan van een uiterlijk doel naar een
innerlijke expressie.
De volle maan in steenbok
Helderheid verkrijgen door de dingen praktisch in je realiteit neer te zetten, is het
grote thema van deze steenbok maan. Het is de energie die je stuwt om
verantwoordelijkheid te nemen en een engagement aan te gaan.Met wat ga jij het
engagement aan? Met je demonen of met je ziel? Zon in kreeft zorgt ervoor dat je
kan overweldigd worden door gevoelens en emoties. De maansverduistering zorgt
ervoor dat je wat in het duister kan tasten en je je moedeloos en ontheemd voelt.
Echter accepteer je gevoelens en je zal je direct anders voelen.
Het beeld dat ik kreeg bij de vorige groepshealing van 2juli toonde dit al zeer mooi
aan. Het is ongelooflijk hoe accuraat die beelden en boodschap altijd zijn. Het beeld
betrof oa een zandstrand en de daarbij behorende informatie die ik doorkreeg ging
juist over het feit dat de meeste mensen een structuur hebben op los zand. Zand
heeft ook met fata morgana te maken, symbolisch valse zekerheden. Schitterende
verwijzing en aansluiting op de huidige volle maan. Steeds weer opnieuw sta ik
verbaasd over hoe feilloos en duidelijk de taal van de kosmos is. Dat verneem ik
ook van de groepsleden. Hier weer eentje van de vele dankbare leden. Dank je wel
Isabelle voor het verslag. Het klopt elke keer als een bus!
Nog meer feedback vind je hier en hieronder een klein stukje uit de boodschap.
Hierdoor kom je nu je oude, diep weggestoken negativiteit tegen. Bekijk ze rustig,
benoem je gevoel en emoties en laat ze er zijn. Zeg jezelf dat het ok is om je
moedeloos te voelen, het niet meer te weten, ontheemd, richtingloos, te twijfelen
aan jezelf en aan alles, ….. en adem dan gewoon diep in en uit. Geef jezelf de
toestemming om dit proces door te gaan en te accepteren, omdat je bezig bent met
het opschonen van al je systemen. Visualiseer je dan dat je met een sproeier stevig
in je aura spuit, zodat deze weer fris en sprankelend is. Laat elke vorm van controle
of wens naar zekerheid los en geef je gewoon over aan het proces dat een proces
van verlichting is. Zeg ja tegen verlichting. Mijmer dan over de dingen die je positief
vind aan jezelf. Vind je er geen dan geef ik je er eentje als start: je hebt de moed om
hier te zijn en ga nu verder. Laat het maar stromen en opborrelen, schrijf het uit en
je zal verstomt staan hoeveel pijn er zal uitvloeien en hoeveel ruimte er zal komen
om dan ook je goeie punten aan het licht te laten komen. Deze oefening zal je
healing proces ontzettend versterken dus doen.
Meedoen met de volgende groepshealing kan via inschrijving isabelle@zichtbaar.be
tot 16/7 om 23.00u. Kost 15€ incl verslagachteraf.
De as zon kreeft maan steenbok
Draait rond het scheppen van een veilige structuur en meer bepaald dan ook je
maatschappelijke status. De maan voelt zich helemaal niet thuis in het koele
nuchtere teken steenbok. Het liefste wil je met een maan juist ontsnappen aan elke
vorm van hardheid (structuur) Volgens steenbok zijn emoties lastpakken en totaal
onnodig omdat hij zich richt op de ratio en praktisch handelen. Steenbok en
saturnus verwijzen naar de mannelijke peiler uit je jeugd en als die afstandelijke en
weinig liefdevol was zal je faalangst en perfectionisme nu naar boven mogen
komen. Zekerheid of structuur zonder liefde voelt inderdaad onveilig aan. Kreeft is
gezin en steenbok is je job en hier mag jij nu een verbinding tussen maken door je
gezin niet meer te zien als een job en door in je job meer ruimte voor jezelf te laten.
Maan samenstand met pluto en saturnus
Maan pluto zou een dramaqueen kunnen zijn, het intense hoogtes en laagtes.
Gelukkig tempert saturnus dit gedoe. Je zal beter inzicht krijgen in je voorspellende
mogelijkheden vanuit je verbinding en empathie. Je spontane impulsen en intuïtie
zullen meer en meer ruimte vragen. Het is in zijn negatieve vorm pure manipulatie
dus als jij anderen manipuleert zal dit nu naar buiten komen. Maan is moeder, pluto
is verbinding. Heb je een moederbinding die je als kil, afstandelijk en beperken
ervaart zal je nu in de gelegenheid komen om hieruit los te breken. Heb je een
manipulatieve moeder, zeg haar dit nu in haar gezicht en laat haar weten dat ze
geen macht meer over je heeft. Deze stand biedt ongelooflijk veel
ontwikkelingsmogelijkheden.
Maan quintiel cheiron geeft aan dat er uitzonderlijke kansen liggen op het juiste
gebruik van je scheppersmacht. Het helpt je begrijpen hoe de krachten werken.
Brengt je op 1 lijn met de kosmische wil. Het is de energie van verruimde
waarneming en mogelijkheden.
Maan sextiel neptunus is dat je sterk beïnvloedbaar bent door de emoties van
anderen. Gebruik deze energie om je verbonden te voelen met alles zonder je
erdoor te laten beïnvloeden. Verbondenheid is verschillend aan het jezelf verliezen.
Leer je te verbinden vanuit jezelf, in plaats van je te laten meezuigen in de illusies
van anderen. Blijf bij je gevoel en blijf uit het het verhaal of hersenspinsel van de
ander. Enkel je gevoel is authentiek, je gedachten zijn dat nooit. Empathie is het de
ander zijn /haar eigen verhaal en pad gunnen, zonder dat je er zelf iets moet mee
doen. Eén zijn en toch verschillend, is het geschenk op moeder aarde.
Venus conjunct noordknoop kunnen bijzondere ontmoetingen en uitdagingen
brengen op het gebied van liefde. Noordknoop is je bestemming, dus een liefde
waarbij je thuiskomt maar ook een liefde voor jezelf en daarmee een thuiskomen in
jezelf.
Mars conjunct juno laat je voelen dat je best wel wat assertiviteit en passie in je
relaties mag toelaten. Een relatie is beweging en soms is er een woordenwisseling
of een meningsverschil en dat is ok. Het helpt je groeien en alert blijven. Laat je
angst los om te communiceren en assertief te zijn in relaties.
Retrograde planeten, pluto, saturnus, jupiter, mercurius en neptunus
mercurius : daar gaan we weer, de toren van babylon, afspraken die
mislopen/vergeten worden, internet problemen, ...alle mogelijke problemen rond
communicatie. Het voordeel hiervan is dat je uitgenodigd wordt om de dingen te
herbekijken en na te zien of wat je communiceert nog aansluit op wat je echt wil.
Zelfreflectie of jij wel stem / uiting geeft aan je ziel.
neptunus laat je zien hoe je werkelijk met jezelf omgaat, hoe goed je ook je best
doet, je zelfafwijzing kan je niet meer negeren. Eenzaamheid, zelfbedrog en
overgevoeligheid worden gevoeld omdat neptunus retrograde je leert van je ware
zelf te houden. Valse hoop, valse illusies worden doorbroken. Vluchten voor jezelf
wordt moeilijk.
Jupiter retrograde in boogschutter dus tijd om je diepere waarheid te ontmoeten
saturnus retrograde in steenbok laat je voelen hoe hard en kil de mannelijke
energie is als je die uit balans is. Door die terug te verbinden met je innerlijke bron
(liefde) kan je de kracht van vormgeving herstellen. De mannelijke energie zonder
liefde is als een kale gevangenis of een gouden kooi. Leer veiligheid scheppen en
grenzen trekken vanuit vertrouwen.
Pluto retrograde laat je zien hoe je je macht misbruikt
Zo al bij al gaan we een heel boeiende tijd weer te gemoet

Loslaten is krachtiger dan verdedigen of
vasthouden
Er is ontzettend veel moed nodig om iets, een idee,
een persoon los te laten. Het is veel gemakkelijker om
in je stramien en comfortzone te blijven, hoeveel
energie en ongemak het je ook kost.
Heb je hier al eens bij stilgestaan? Wat is die zuigende
kracht die je laat standhouden in een houding van verdediging of vasthouden?
Ben jij bereid om los te laten? Om meer te leven vanuit acceptatie en een
aansluiten op de stroom des levens?
Besef je ook dat loslaten eigenlijk een vorm van delen is? Mijmer hier eens over.

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

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.

