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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 15 aug 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

De 5D & spirituele valkuil
Laatst had ik contact met iemand, die bij hoog en bij laag
beweerde dat ie in de 5de dimensie vertoefde. Hij zat zo
hoog dat het bijna onmogelijk was om nog op aarde te zijn
en de dagdagelijkse taken te verrichten. Verder wist ie me
te vertellen dat ie alcohol en sigaretten nodig had om
terug te kunnen gronden. Zijn woning moest ie ook
verlaten omdat de energie er te hoog was vanwege hun energiewerk daar en zijn relatie
was ook bijzonder moeilijk omdat het een tweelingziel relatie is.
Ideeen zijn als een vleesetende plant, ze slokken je helemaal op.
Als mensen me vragen of ik spiritueel ben dan zeg ik nee, wanwege het misbruik van deze
term. Mensen die spiritueel bezig zijn, zijn meestal bezig met rituelen, willen dit tonen via kledij,
delen spreuken van anderen, willen persé beter zijn dan anderen en kijken op anderen neer die
niet spiritueel zijn, ze willen persé al te boek staan als levend in de 5D realiteit, ..... ze leven
vanuit een bepaalde verwachting.
Persoonlijk ben ik bezig met bewust zijn en daarmee probeer ik mijn persoonlijk bewustzijn (=
programmatie) en dat van anderen te analyseren, door bewust te zijn = bewust in te voelen. Ik
heb geen enkele andere drijfveer dan mezelf en het leven te leren kennen en het beste van
mezelf te geven. Of ik nu een 3D wezen ben of een 5D wezen, maakt niks uit. Ik ben een kanaal
voor de goddelijke energie en ik heb daarbinnen een persoonlijk niveau. Omdat alles goddelijk
is, is het ene niet beter dan het andere. Wat kan belangrijker zijn dan de bron die in jou leeft tot
uiting te brengen? Is een kind uit het eerste leerjaar minder waard dan een kind uit het 6de
leerjaar? Nee, waarom zou je dan proberen iets anders te willen zijn dan je pure zelf?
HIeronder geef ik een paar heel typische spirituele valkuilen en waanideeën. . En ik herken er
heel veel in omdat ik tot mijn 40ste ook zo geleefd heb, totdat ik mezelf ontdekte en
accepteerde. Toen kon ik van een spiritueel wezen naar een bewust wezen leven evolueren. Nu
10 jaar later kan ik enkel dankbaar zijn dat ik bereid was om te leren leven vanuit acceptatie in
plaats vanuit vechten en weerstand.
Mijn analyses kunnen genadeloos overkomen maar er is geen grotere genade dan
eerlijkheid. Eerlijkheid en de realiteit = het nu, geven je je totale macht en controle terug. Het is
symbolisch als een stukje sla op je tanden, dan heb je toch ook liever iemand die je eerlijk
hierop attent maakt. Of lach jij liever stralend je tanden bloot terwijl er nog iets van sla op je
tanden hangt? Het is de schaamte die voor problemen zorgt.
Ik heb mezelf uit het slijk van zelfafwijzing en spiritualiteit getrokken, puur door eerlijk te zijn met
mezelf en niet meer naar de ander te wijzen. Door mijn analyses help ik nu mensen om anders
te zien, om zichzelf te bevrijden uit de klauwen van patronen en ideeën. Een analyse heeft ook
niks met oordeel te maken.
Hij stelde dat ie volledig losgekoppeld was van het systeem omdat het systeem helemaal
niet deugd. Zijn loskoppelen bestond uit het niet betalen van facturen en belastingen maar hij
leeft wel van de uitkering van zijn gehandicapte vriendin. Als ik dat analyseer dan zie ik iemand
die helemaal niet op eigen benen staat, noch verantwoordelijkheid neemt en die neemt en niet
kan geven. Ook is die persoon niet eerlijk want aangegane contracten komt ie niet na = Typisch
3D gedrag. Heel lang heb ik ook het systeem veroordeelt totdat ik snapte dat het systeem een
afspiegeling is van het collectief. Een collectief dat geen verantwoordelijkheid wil nemen, dat in
de greep en onder de controle van angst leeft. Ik zie nu ook dat het systeem wel heel veel
comfort biedt, voor die mensen die niet op eigen benen willen / durven te staan.
Alcohol en cigaretten heb je zeker niet nodig in de 5D wereld, je hebt dat enkel nodig als je wil
vluchten van of voor iets. Als de energie nu moeilijk is dan kan je dat enkel ervaren omdat jij
weigert om te leven vanuit eigenliefde. De huidige energie verhoging maakt het je moeilijk als je
leeft vanuit weerstand en angst. Het is dus dikke onzin dat je alcohol en cigaretten nodig hebt
om te gronden. Het enige wat je kan helpen om te gronden is liefde en acceptatie.
Dat zijn relatie extreem moeilijk is omdat zijn partner zijn tweeling ziel is. Dat is een excuus.
Elke relatie helpt je om dichter bij jezelf te komen en elke relatie is even intens. Teveel mensen
willen hun relatie interessanter maken met het tweelingziel gebeuren. Leer elke relatie te
respecteren, want elke relatie is waardevol en een deeltje van jezelf. Anders zou je die niet
kunnen aantrekken.
In bijna elke zin is er een verwijzing naar zijn hogere staat van zijn, nl zijn 5D staat. Het is niet
omdat je zegt iets te zijn dat het daarom ook klopt. Het is mijn ervaring dat hoe "luider" iemand
roept, hoe minder gefundeerd het is. Als jij een 5D persoon bent, dan zal dat blijken uit je
handelen en zal het onnodig zijn om dit te benoemen. Als je iets bent of hebt, dan WEET je dat
en behoeft dat geen bevestiging meer. Neem eventjes de tijd om te mijmeren over het verschil
tussen een 3D wezen en een 5D wezen. En gebruik deze leidraad om je ernaar te gedragen.
Het met alles en iedereen in het gevecht zijn, overal enkel slecht en miserie zien? Die
persoon zag overal problemen en dacht die te moeten gaan healen. Maar eigenlijk liep die
persoon steeds weg voor zichzelf, onder het mom dat ie bezig was met het redden van de
wereld. Dat is typisch 3D gedrag want 5D energie is harmonie, liefde en balans. In alles wat
gebeurt kan je de perfectie en de juistheid zien, voor wie leeft vanuit acceptatie ipv uit
weerstand en oordeel.
Denken dat je de wereld aan het redden bent of moet redden. Eerlijk gezegd heb ik hier ook
heel lang mee geworsteld en hoe meer ik wou redden hoe meer schade ik deed. Leef eerlijk
met jezelf en dat is het mooiste geschenk wat je hier op aarde kan brengen.
Denken dat je een incarnatie bent van boedha of jezus of ander opgestegen
meester. Denken is toch oo zo gevaarlijk omdat je denken een fantast is. Het denken heeft
geen contact met de realiteit en neemt alles wat het denkt aan voor realiteit. Daarom is het zo
belangrijk om enkel jezelf te willen zijn, om vanuit de voeling met je realiteit = via je lichaam,
gestalte te kunnen geven aan je authentieke frequentie. In elk van ons leeft een stukje boedha
en jezus, een stukje van het collectief.
Hoe meer je voelt en hoe minder je denkt, hoe zuiverder je energie en leven zal zijn. Het is
belangrijk om juist heel nuchter en analytisch te zijn in plaats van weg te zweven op één of
ander idee. Het denken is 3D, het voelen is 5D. Als mens ben jij het ankerpunt tussen deze
beide werelden. Voeg ze samen en schep een wereld van licht en liefde.

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.

Het onbegrepen narcisme.
De dag van vandaag kennen we 2 grote ismen. Volgens
wikipedia is een Isme: een zelfstandig naamwoord dat
eindigt op het suffix -isme. Tevens wordt het (bij wijze
van metonymie) gebruikt om een breed scala aan
ideologieën, concepten en dergelijke aan te duiden.
ps toen ik foto"s zocht op de term narcisme, kreeg ik een foto van iemand met die een
selfie trok. Dan lopen er mijn inziens, wel heel veel narcisten rond, gezien selfies schering
en inslag zijn. ;-)
De 2 ismen die ontzettend in zwang zijn, zijn autisme en narcisme. De autist is de
gevoelloze mens en de narcist is de egoist.
Als vrijheidslievend & verantwoordelijkheids nemende mens, heb ik het niet zo op van die
labeltjes. Een label is niks meer dan een oordeel en een gebrek aan begrip van het groter
plaatje.
Waarom denk je dat er narcisten 'nodig" zijn?
Het is mijn ervaring dat alles op aarde op de één of andere manier wel in balans is. Dit
omdat elke frequentie zijn dienovereenkomstige aantrekt in de materie. Als we uitgaan
van het principe dat alles in essentie 100% liefde is, dan is dat ons vertrekpunt. Dat wil
zeggen dat de mate van liefde bepalend is voor de vorm die je aantrekt. Neem nu dat jij
jezelf steeds weer opoffert en wegcijfert, waardoor je maar 20% meer eigenliefde kan
toelaten. Dan zal het leven die balans proberen te herstellen door iemand op je pad te
zetten die 180% eigenliefde heeft. Maar alles boven de 100% is verwrongen tot egoisme,
omdat je dan leeft vanuit een emotie = een noodzaak. De narcist doet zijn intrede.
Narcisme is ook een vorm van zelfafwijzing maar je hebt in zelfafwijzing 2 vormen:
slachtoffergedrag of tiranie. Laatst had ik coaching met een man, die opgelucht was, toen
ie de beschrijving las van een narcist. Kijk zei, zie je wel dat er met mij niks mis is, mijn
ex is een duidelijke narcist. En hopsake, hij waste zijn handen in onschuld en het
probleem was opgelost. En dit is juist zijn probleem, het feit dat ie zich steeds weer
terugtrekt en nooit verantwoordelijkheid neemt. Elke mens is de spil van zijn/haar eigen
leven en omdat je jezelf niet kan zien, is je omgeving een spiegel voor jou. Je leert jezelf
te kennen aan de hand van wat in je leven gebeurt. Alles in je leven is maar een pion die
je helpt om zichtbaar te maken hoe jij in het leven staat.
Hij was bijvoorbeeld heel boos op zijn ex voor haar gebrek aan erkenning naar hem
toe, omdat ie haar hielp in het huishouden en alles voor haar deed. Toen ik hem vroeg: "
heeft je ex je nooit gevraagd of je haar graag zag?" antwoorde ie: " ja vele malen". En
nog begreep ie het niet.
Mannen en vrouwen zitten in wezen heel simpel in elkaar hoor, als je de basis behoeftes
begrijpt en duidelijk communiceert. Toen heb ik hem uitgelegd dat ie narcistisch gedrag bij
haar uitlokte juist omdat hij nooit grenzen trok en zichzelf steeds weer als een vod
gedroeg. Hoe "geciviliseerd" onze maatschappij ook is, in onze genen is er nog oude of
natuurlijke data aanwezig. Dat wil zeggen dat een vrouw zeker wil zijn dat haar partner
HAAR wil, dat ie haar begeerlijk vind en dat ze zich veilig bij hem voelt. Mannen denken
rationeel en bieden hulp. Het huis is vuil dus stofzuigen maar. Denk je nu echt dat je
vrouw zich hiermee begeerlijk, waardevol, belangrijk, veilig en gekoesterd voelt? Vrouwen
beginnen maar te zeuren om hulp als ze zich niet erkent weten als vrouw. Probleem is bij
vrouwen dat ze gaan zeurenen eisen, in plaats van duidelijk te communiceren wat ze
willen. Een vrouw wil dat haar man voor haar door het vuur gaat, ze wil op handen
gedragen worden. Maar denk jij nu echt dat een man die zich steeds terugtrekt en
onderdaning opstelt, dat die door het vuur zal gaan en dat de vrouw zich veilig voelt bij
hem????
Als de vrouw deze zekerheid niet heeft, is er geen goeie relatie mogelijk. Je trekt haar
beter de zetel in voor een hete stoeipartij dan dat je als een pantoffelheld het huis
stofzuigt. Ja ze zal tegenpruttelen maar uiteindelijk zal ze dolblij zijn dat ze haar man nog
zo kan triggeren. (ps doe dit maar niet bij frigide vrouwen, die hun vrouwelijkheid
opsluiten of je krijgt enkel een pets om je oren) Of je nodigt haar uit om iets leuks te gaan
doen. Een relatie is een uitwisseling maar als jij je steeds terugtrekt of wegcijfert, kan je
niet uitwisselen. Dan zal de ander die overkompenseren. Voor een man is het belangrijk
dat ie weet dat zijn partner / gezin hem nodig heeft, dat ze hem waarderen en
respecteren, dat ie rust en seks krijgt en dat ie weet dat zijn gezin gelukkig is.
De 2 simen in mijn leven
Toen ik huwde was ik 20 jaar en dacht ik dat een goeie band en vriendschap, het enige
was wat je nodig had om een relatie te laten standhouden. Seks en intimiteit vond ik
onbelangrijk. 10 Jaar was ik dolgelukkig met mijn man die mijn beste vriend was. Echter
gevoel en intimiteit hadden we niet. Na 12 jaar huwelijk verliet ik mijn beste vriend, op
zoek naar mezelf. Moet ik mijn ex dan een autist noemen? Nee, ik trok deze man aan
vanuit mijn toenmalig denkbeeld. Ik had zelf mijn gevoel op slot gezet en had geen
voeling met mezelf.
Hieruit volgde dat vriendschap belangrijk was, maar dat er ook intimiteit moest zijn en ik
moest mijn partner gelukkig kunnen maken. Dus paar jaar later ontmoet ik een man
waarmee ik zeer goed kon praten en waarbij intimiteit en seks, zeer goed waren. Maar
deze man wou nooit echt kiezen voor onze relatie, was altijd ongelukkig wat ik ook deed,
eiste alle aandacht op binnen ons gezin en heeft uiteindelijk overspel gepleegd na 6j. Zijn
energie verstikte leven en vreugde en hangde als een zwarte donkerwolk boven ons
gezin. Moet ik deze man dan een narcist noemen? Nee, dankzij hem leerde ik grenzen
trekken, en mezelf op de eerste plek te zetten. Dankzij hem wil ik enkel nog mezelf
gelukkig maken en kan ik nu ook kiezen voor mezelf.
Kijk eens met welk isme jij nog speelt nu, en stel je dan de vraag of je dit nog wilt?
Het kan zijn dat je partner zich als een narcist gedraagt bij jou, maar bij de ander juist
een "engel" is. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag, in plaats van alles bij de
ander neer te leggen. Je bent hier op aarde om je potentieel tot uiting te brengen. En het
leven stuwt je steeds naar hogere hoogten = het dichter bij jezelf brengen, zodat jij meer
en meer een autenthieke uiting wordt van de bron. In plaats van een placebo of een
wandelende papegaai.
Als je iets wil doen voor de ander vraag dan wat de ander belangrijk vind. De ander
voelt zich ook veilig als er duidelijkheid is. Als jij geen grenzen aangeeft dan zal de ander
die ruimte inpikken die jij niet inpikt, totdat jij eindelijk zegt :" stop, tot hier, vanaf hier ben
ik dat".
Als jij een narcistische partner hebt, dan trek je die enkel aan omdat jij jezelf niet
begrensd, omdat jij je eigen ruimte niet inneemt. De narcist is net als de pester, een
persoon in emotionele nood. De narcist gaat steeds verder en verder totdat ie EINDELIJK
een grens ontmoet.

Volle maan 15 aug 2019 in waterman
In heksenkringen noemt men deze: “ de maan van het
weerlicht”. En haar kernthema is wijsheid die als een
weerlicht doorheen je bewustzijn kan flitsen. Nu we over
het middelpunt van de zomer heen zijn, kunnen we
bekomen en analyseren.
De zomer is het toppunt van expansie, net zoals de bloemen dan tot volledige bloei
komen. Je hebt iets proberen gestalte te geven en nu kan je er al voor een stukje op
terugkijken en genieten van zijn uitvloeisels. Expansie is een stuwende energie die blijft
duwen. Kijk nu waar je tegen aangelopen bent en wat je hebt proberen door te drukken.
Nu de expansie druk wat afneemt kan jij met open vizier kijken naar de moeilijkheden die
je hierbij ondervond. Zie nu het patroon van het gebeuren. Wat wou je bereiken en
waarom? Was je drang een emotie of een daad van liefde?
De wijsheid die je nu kan ervaren, haal je uit je vermogen om de samenhang te zien. Een
gedachte, een daad, zet een keten van acties in gang. Mensen veroordelen het resultaat,
zonder te willen kijken naar het proces of naar het waarom van dit resultaat.
De symboliek is hier het weerlicht of de flits van inzicht die nu bij jou kan doorbreken.
Benoem dat waarop je nu op vastloopt of vastliep en ga associaties maken. Vb
eenzaamheid. Associaties kunnen zijn plezier, relatie, contacten, hobby”s, verhuizen,
leren, ontdekken, spontaan, experimenteren zo kan je het proces erachter ontdekken. Vb
eenzaamheid en plezier, nodigt je uit om dingen te doen die je gewoon leuk vind.

Volle maan in waterman
Geeft een as maan waterman- zon leeuw. Je wil vrijheid maar ook stralen. De waterman
wil dat maar dit mag niet ten koste gaan van de ander. Vrijheid krijg je door te leren
relativeren, door objectief en eerlijk naar je eigen realiteit te kijken en door anderen in hun
eigen waarde te laten. De ander en jezelf, kan je in de juiste waarde (= stralen) laten als
jij je verantwoordelijkheid neemt.
Zolang jij anderen de schuld geeft, ontneem je zowel jezelf, als de ander zijn/haar
waarde. Temper je vuur van verontwaardiging door realisme en kom terug in balans door
los te laten vanuit een diep contact met jezelf.

De maan staat vierkant uranus: maakt roekeloos en rebels, waardoor je nu wel
dingen gemakkelijk durft die je anders nooit zou durven. In huis 6 gaat het over je goed in
je vel voelen en gezonde grenzen trekken. De meeste mensen vinden het moeilijk om
gezonde grenzen te trekken maar je hebt deze nodig om je goed te voelen. Uranus maakt
het je gemakkelijker want al dat moeten en plichten maakt je rusteloos.
Gun jezelf de rust en harmonie door spontane grenzen te trekken en deze duidelijk te
communiceren. Je goed voelen in je vel ervaar je ook als je vervullend bezig bent. Doe en
deel de dingen waar je goed in bent en je ervaart vervulling.

Maan sextiel jupiter helpt je om enkel mensen toe te laten waarbij je je goed voelt. Het
laat je ook openstaan voor nieuwe ontmoetingen die je vreugde brengen. Communicatie
die duidelijkheid verschaft en inzichten, staan zeker ook op deze agenda. Het contact
maken met je gevoel en het leren begrijpen. Zoek er niet naar maar stel je ervoor open.
Stuur gewoon volgende gedachte de kosmos in: Ik wil mijn emoties en gevoelens leren
begrijpen” en open je dan voor de antwoorden die op je pad zullen komen.
Het is belangrijk om je te omringen met mensen en dingen die je een goed gevoel geven.
Kies hier bewust voor.

Maan sextiel cheiron helpt je om je eigen unieke klemtoon naar buiten te brengen. Als
authentiek wezen is elke mens een stukje kunstenaar. Je kunst is om jouw potentieel (= je
specifieke frequentie ) zichtbaar te maken op jouw unieke wijze. Met elke gedachte schep
jij iets, mooi of lelijk maakt niet uit.

Cheiron retrograde in ram Sedert 8 juli loopt cheiron retrograde tem 12 dec. Cheiron
verloopt het traagst in ram. Vanaf nu zullen we die goed beginnen te voelen.
Cheiron in ram wil je helpen om alle wonden op authentiek leiderschap van je leven, te
helen. Denk jij nog dat je een slachtoffer bent = dat anderen je iets aandoen, dan zal je
situaties aantrekken die dit zullen uitvergroten. Dit totdat je zo wijs bent om
verantwoordelijkheid te nemen. Zowel de zonnevlammen, als verhoging van de
schumanfrequentie, stuwen, drijven dingen op de spits en vergroten uit.
Je bent nooit slachtoffer, alleen kan je een schepper zijn die DENKT dat ie machteloos is.
Op elk moment bepaal jij zelf je kijk en gedrag. Het proces is simpel. Als deeltje van de
universele bron ben jij 100% liefdes energie. De zondeval is het moment dat jij een
gedachte accepteert dat je minder bent dan 100% liefdesenergie. Zelfafwijzing is de grote
“zonde” of kwetsing op aarde. 2019 is een jaar waarop de energie heel sterkt stuwt
richting zelfacceptatie en zelfliefde.

Cheiron in ram is de meest “vernietigende” kwetsing omdat ze totale zelfafwijzing
inhoud of anders gezegd “ een je bent niet welkom” of je wordt afgewezen als je je eigen
gang gaat. Zelf heb ik cheiron in ram en ik ben ongewenst door mijn moeder en mijn
vader vond het nooit leuk als ik mijn eigen gang ging. Hieruit vloeit typisch ram gedrag
voort. Voorbeeld een alles zelf willen doen (dat speelt nog altijd bij mij) of nooit echt
tevreden zijn van iets (dat heb ik al kunnen healen omdat ik al geleerd heb dat alles
perfect is in de staat zoals het zich voordoet), vechten voor bestaansrecht zowel voor
jezelf als voor anderen (heel lang was dat inderdaad mijn drijfveer, gelukkig leerde ik om
te leven vanuit acceptatie ipv vechtmodus).
Ram is het eerste teken of het eerste contact met de materie en als je hierbij verstikt
werd of juist afgewezen, is je hele basis uit balans. Elke mens draagt hier ook een stukje
van, als deel van het collectief.
Elke mens heeft zich ooit eens in meer of mindere mate afgewezen of onwelkom gevoeld.
Collectief wordt nu een nieuwe basis gelegd, een basis die meer aansluit om je
authentieke zelf en zijn, namelijk op energie van liefde = zelfacceptatie. Beeld je eens in
hoe het zou zijn mocht elke mens zichzelf graag zien en accepteren. Dan zou je niks
meer nodig hebben of eisen van anderen. Dan is er geen oordeel meer, geen
schuld/schaamte, geen machtsmisbruik meer.
Zelfacceptatie en eigenliefde zijn de sleutel tot een mooie wereld in blakende gezondheid.
Binnen relaties brengt cheiron in ram balans tussen de 2 uitersten. Tussen
dominantie en afhankelijkheid. In elke relatie is zowel dominantie als afhankelijk te
bespeuren en soms kunnen deze krachten wisselen van partner. Het moment dat je
zelfstandig wordt en zelf verantwoordelijkheid neemt voor je leven, vallen deze krachten
weg en is er enkel een waardige uitwisseling.
Deze stand staat in het 5de huis, met kernthema”s: spontaniteit, plezier, geluk,
originaliteit, creativiteit = dat bereik je door zelfintegratie. Deze cheiron zal dus
bovenstaande thema”s in je leven proberen te herstellen en dat zal je doen via de kracht
van de ram. De ram zegt, ik ben. Tot december krijg jij healing op dat wat je bent.
Kijk eens welke je hoofdthema’s zijn vb ik ben altijd de pineut, ik ben te dom, ik ben lelijk,
ik ben te gewoontjes, ik ben maar wat ik ben, ….. kijk eens tot wat jij jezelf
VEROORDEELT.
Cheiron is de katalysator, de flits van hoger bewustzijn die je terug laat ervaren wat liefde
is. Denk minder en voel meer. Kan of wil je niet meer voelen dan zal je ziel een ongeval,
ziekte of ander gemak in je leven brengen. Dat is onnodig !!!! Dus lieve mensen genees
jezelf, laat spontaniteit toe = spontaan dingen doen vanuit je gevoel. Laat plezier toe, geef
jezelf de toestemming om gelukkig te zijn (= gewoon jezelf), wees lekker anders en
creatief.
eer begrijpen waartegen je vecht en ontdek de kracht van acceptatie en neem weer de
macht in eigen handen. Cheiron laat je het groter plaatje zien. Je bent meer dan je denkt.
Cheiron maakt je ook bewust van waar je je mee verbind.
Uranus loopt retrograde sedert 12 augustus waardoor vernieuwingen en innovaties
een beetje in de wacht gezet worden. Er is momenteel een rijpingsproces gaande waarbij
de nieuwe inzichten die je nu zal krijgen, belangrijk zijn voor je verdere acties. Het is geen
goed moment nu voor impulsieve acties, noch voor brutaliteit. Wel een je openstellen voor
een nieuw pad maar vanuit een laten rijpen van dit idee. Je krijgt de tijd tot 11 januari
2020 dan pas loopt ie weer direct. Hij loopt sedert 7 maart tem 2026 In stier en stier is
verbonden met financiën. De volgende 7 jaar zal zorgen voor onverwachte en
vernieuwende transformaties op gebied van inkomen.
Klamp je niet vast aan je huidige bron van inkomen want de onvoorspelbare uranus wil je
kijk op waarden en overtuigingen rond geld veranderen. Meer op eigen benen staan
vanuit een job die je fijn vind, waarbij je je goed voelt, zal belangrijker worden.
Pluto loopt sedert 24 april retrograde dus kan je jezelf het lastig maken met de vraag:
wat kom ik hier doen, wat is mijn echte bestemming? Het is de planeet van je ziel, macht
en controle. Je leert controle te verwerven over jezelf door zelfreflectie. Waak je voor
zwaarmoedigheid omdat je het nog niet weet. Deze vragen of mijmeringen mag je over
jezelf laten komen enkel vanuit de mood om je open te stellen voor je ziel, niet om een
dwingend antwoord te willen op deze vraag. De vraag wie en wat je hier komt doen is
juist wat je komt ontdekken en is de motor om aanwezig te zijn.
Blijf gewoon voeling houden met je lichaam, volg wat goed voor jou voelt en je bent
vanzelf op het spoor van je ziel. Wil je antwoorden afdwingen dan verwijder je je
gemakkelijk van je zielepad.
Antwoorden, inzichten komen altijd op het juiste moment naar jou.
Wil een maximale integratie van de huidige energie, kan je je inschrijven voor de
groepshealing. Gaat door vanop afstand op 15 augustus na 23,30u. Inschrijven kan tot
23u via isabelle@zichtbaar.be. Kost 15€ incl verslag. Aan de hand van het verslag krijg je
tools om zelf in je eigen leven uit te werken. Lees hier de rijke ervaringen van andere
deelnemers
De volgende nieuwe maan is op 30 aug.

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

Het lichaam is je onderbewustzijn
Meer en meer begin ik te begrijpen dat het lichaam,
met zijn intelligent lichaamsbewustzijn fungeert als ons
onderbewustzijn.
Elke gedachte wordt, via hormonen en zenuwen, in
het lichaam uitgekristaliseerd. Dat wil zeggen dat het
lichaam al die informatie VASTHOUD en opslaat. Het is als het schrijven van een
computer programma, gedachte na gedachte, woord na woord wordt aanéén
geregen tot 1 programma.
Dat programma loopt via je lichaamsbewustzijn automatisch en constant.
Zolang we leven vanuit zelfafwijzing, zijn we ten prooi aan emoties = gevoel dat je
tot beweging dwingt. Deze onbewuste programmatie kan je enkel doorbreken door
heel bewust in te voelen en door bewuste keuzes te maken.
Ga de communicatie aan met je gedachten. Toets die af aan je realiteit en gevoel.
Met gevoel bedoel ik: alles wat goed voelt. Emoties zijn ook gevoel maar hebben
niks te maken met liefde = dat wat goed voor je voelt. Als je enkel dingen leert doen
die je een goed gevoel geven, zal het dwangmatige karakter van je denken en
lichaamsbewustzijn, zijn impact of programmatie verliezen.

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 laat maar weten
dan, zet ik mijn beste beentje voor je voor.
Hieronder vind je alvast de eerste woning die via mij te koop staat.
https://www.costablanca-house.es/

te PEDREGUER
Oeps te laat, D & L namen met plezier de sleutel in
ontvangst van deze gezellig woning.

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.

