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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 30 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

Meer jezelf zijn, hoe doe je
dat?
Langs alle kanten wordt je rond je oren geslagen met de
roep om contact te hebben met jezelf. Maar het lijkt wel
alsof de mens niet meer weet wat dit inhoud of hoe je dat
doet.
Wat me opvalt tijdens mijn coachingen, is dat de mensen het het moeilijkst hebben met
het feit dat alles eigenlijk heel eenvoudig en simpel is. Ik krijg het moeilijk aan het
verstand gebracht dat het enige wat belangrijk is, het doen van dingen die je een goed
gevoel geven.
Is het zo s i m p el ? JA
"Helaas" zijn de mensen meestal bezig met wat ze denken nodig te hebben. De dag dat
je stopt met het jezelf te verliezen in gedachten, zal je pas contact hebben met jezelf.
Laatst had ik iemand uit mijn nabije omgeving, die me zijn frustratie deelde. Hij wou
een programma kopen om zijn onderbewustzijn beter te beheersen en hij werd razend
van onmacht, toen de betaling met zijn visakaart niet lukte. Na heel wat moeite en
tijdverlies is het hem dan uiteindelijk toch gelukt.
Hij is zo bezeten van het proberen controle te krijgen over zijn onderbewustzijn, dat hij
niet beseft dat hij steeds verder afwijkt van zijn kern essentie.
Ik heb al ontdekt, dat als iets niet direct lukt, dit een uitnodiging is om stil te staan bij
mezelf. Meer bepaald bij het waarom of de drijfveer van deze keuze of handeling. Als iets
niet direct lukt dan wil dat meestal zeggen dat het niet is wat je nu nodig hebt.
Wat is juist jezelf? Heb je daar al eens bij stil gestaan?
Als jij zegt of denkt, ik wil meer mezelf zijn, wat denk je dan dat hiervoor nodig is?
Om het duidelijker te maken geef ik je deze tip mee : je kan ofwel je ware zelf zijn ofwel je
persoonlijke zelf.
Je ware zelf is dat stuk dat je je ziel kan noemen, het stuk dat onderdeel uitmaakt van de
flow van de schepping. Je bedachte zelf is dat stuk dat zich distantieert van de flow, dat
zichzelf wil veranderen of dat iets van zichzelf wil maken. Je persoonlijkheid bepaalt naar
welke zelf het wil luisteren.
Je bedachte zelf is zwak en zonder fundament dus het is enkel bezig met het proberen
alles naar zijn hand te zetten en onder controle te houden. Het ware zelf leeft vanuit
overgave en acceptatie, het voelt in en stuurt steeds bij naar dat wat je persoon een goed
gevoel geeft.
Die man kan nu wel denken dat als hij zijn onderbewustzijn onder controle krijgt dat hij
zich dan goed zal voelen. Het moge duidelijk zijn dat dit alles behalve een zekerheid. Het
is een vermoeden. Zoals je ziet is hier het denken, de voorwaarde en de toekomst die de
toon voeren maar waar is het ware zelf in dit hele verhaal?
Het is normaal dat je onder zulke constructie bezwijkt of door de knieën gaat omdat er
geen raakvlak of band is met het ware zelf.
Hoe keer je terug tot jezelf? Stop met het hebben van medelijden met jezelf en het
onderwaarderen van jezelf. Accepteer wie en wat je op vandaag bent. Alles en iedereen
is altijd volmaakt op elk moment van manifestatie. Respecteer je pad en eigen tempo.
Hou een vinger aan de pols = blijf voeling houden met dat wat je een goed gevoel heeft
en maak keuzes die een goed gevoel ondersteunen. Laat je gevoel je kompas zijn ipv je
denken.
Als je eisen stelt aan het leven en dingen wil afdwingen zal je altijd onderuit gaan, omdat
je van een steen goud wil maken. Laat een steen een steen zijn en geniet van zijn
waarde.
Kijk eens naar wat in je leven nog een dwangmatig gegeven is?

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.

Nieuwe zwarte supermaan 30 aug 2019 in
maagd
Het is de 2de nieuwe maan in dezelfde maand, iets wat
maar 1x om de 3 jaar voorvalt. Daarom noemt men ze de
zwarte maan.
Een zwarte maan markeert altijd een belangrijk punt binnen een structuur. Het is een
moment waarop een structuur vastgezet wordt. De huidige maan staat ook heel dichtbij
de aarde, waardoor haar aantrekkingskracht extra sterk is. Vandaar dat ze zowel een
super maan is als een zwarte maan. Dat beloofd weer !!!
Met nieuwe maan is het altijd goed om stil te staan want ze is tegelijkertijd ook een
nieuwe doorstart. Een beetje alsof je elke maand een soort van nieuwe lei hebt.
Met elke nieuwe maan is er een intentie, bewust of onbewust en die komt tot rijping en
uiting met volle maan. Met afnemende maan voelen we in of ervaren we het resultaat.
Met nieuwe maan staan we erbij stil en besluiten we met wat we verder gaan.
Nieuwe super maan in maagd
De maagd is de analist bij uitstek, een heldere kritische geest, maar hij kan zich ook
helemaal verliezen in details en een kritische mierenneuker zijn.
Een analyse maken is een spontaan en speels proces waarbij je jezelf centraal stelt,
maar bij de meeste mensen roept het stress op omdat ze vastlopen in een idee of detail.
Details en afwerking zijn inderdaad belangrijk. Maar als je structuur, waar je mee bezig
bent niet conform je zielepad is, zal je merken dat je vastloopt op details omdat je die als
een los eind ervaart.
Als je leeft vanuit je zielewensen, ervaar je de details als de kers op de taart, de
versiering waaraan je veel plezier beleeft. Het is dan een verlengde van de taart. Als de
kers het pronkstuk moet worden, die de taart in het niet laat vallen dan zit je met een
probleem.
Zelfexpressie is jezelf helemaal tot uiting brengen zonder de nadruk te willen leggen op
1 enkel facet waarmee je de ander van de kaart wil blazen. Vb ik als coach , zou mij
kunnen bekwamen in of mijn stempel drukken, door het uitwerken van modellen en
regeltjes want de maagdmens kan zeggen: geef me een model waaraan ik alles kan
toetsen. Maar dan ontneem ik je authenticiteit en een spontaan zijn. Ik werk liever vanuit
mijn hele wezen 1 op 1, want voor mij is elke mens uniek. Of als schrijfster zou ik mijn
teksten kunnen laten corrigeren zodat ze grammaticaal “correct” zouden zijn, want de
maagd mens zal struikelen over de fouten en afhaken. Maar als ik dat doe dan dan is het
geen zuivere uiting meer van mijn wezen, want als je zinnen en woorden veranderd, dan
verander je de energetische lading ook. Snap je een beetje wat de valkuil is van de
maagd energie?
Inderdaad ze oordeelt omdat ze vastloopt in details. Je kan toch nooit voor iedereen goed
doen, je kan enkel eerlijk en spontaan jezelf zijn. De kers op de taart is voor mij dat ik
geniet van wat ik doe.
Nog te veel mensen vervallen in een soort van perfectionisme en een zich willen bewijzen
door hard te werken en zorgzaam te zijn.
Heel wat mensen gebruiken hun "zorgzaamheid" door ongevraagd dingen voor
anderen te doen of door hen te verstikken met hun zogenaamde liefde. Een mens die
leeft vanuit zelfafwijzing, zal een verstikkende "liefde" tot uiting brengen omdat die liefde
hoofdzakelijk negatief eigenbelang dient. Namelijk energie, aandacht of erkenning krijgen.
Het zorgzaam zijn, zorgt er maar al te vaak voor dat je je kan verschuilen achter de
ander, onder de vorm van de ander heeft me nodig (zelfs zonder dat die ander die je
vraagt). Je bent doodsbang om spontaan te zijn of je over te geven aan het leven of het
leven te accepteren, dan maar liever "zorgzaam zijn voor de ander" in plaats van jezelf tot
uiting te brengen. De echte vorm van zorgzaamheid is er voor de ander te zijn vanuit
mededogen en de ander zijn eigen pad en vrije wil gunnen.
Met welke excuses hou jij jezelf weg van een spontaan zijn, overgave aan je gevoel en
acceptatie van het leven? Waar ben jij kritisch in plaats van realistisch?
De cyclus mars venus in maagd zal zorgen voor opschudding die te maken hebben in
man-vrouw relaties. Er zal in detail gekeken worden naar gelijkwaardigheid en gelijkheid
tussen mannen en vrouwen, ook of de integratie van beide polen in de maatschappij in
balans is en misbruiken hieromtrent zullen aan de kaak gesteld worden.
De mars venus cyclus valt samen met zowel de nieuwe maan als met de zon, dus er
zal hier zowel bewustzijn als gevoel mee gepaard gaan. Er zal zowel over gesproken
worden als dat er gerichte stappen hierin zullen gezet worden.
Hoe zit het in je eigen leven met de balans tussen je mannelijke en vrouwelijke energie?
Ben jij een doener om te doen of ben jij een bewuste doener die bewust het eigen tempo
volgt door steeds weer in te voelen wat iets met je doet?
Ben jij in de eerste plaats zorgzaam voor jezelf of probeer jij je mannetje te staan? Ben je
arrogant of ben je nederig en dankbaar?
Een vrouw is nederig als ze ontvankelijk is maar ze staat haar mannetje door bewuste
keuzes te maken. De mens is een vrouwelijk concept, aangezien ze zwanger is van
potentieel dat ze hier gestalte wil geven. Willen we de mens terug in ere herstellen en in
balans brengen, dan hebben we in de eerste plaats nederigheid nodig. Want zonder
nederigheid ben je onvruchtbaar.
Mijn vraag aan jou is of je wil mijmeren over nederigheid, wat dit juist inhoud en waarom
deze zorgt voor een vruchtbare bodem. Als ik alles al voorkauw dan leren jullie niet zelf
na te denken. Daarom zal ik het antwoord op deze vraag, in mijn volgende 2-wekelijkse
nieuwsbrief, meegeven. Wil je die ook ontvangen dan kan je me een email
sturen, isabelle@zichtbaar.be.
Uranus versterkt het proces van maan-zon-venus-mars, vanuit de nuchtere, aardse
stier energie. Dat zal ervoor zorgen dat er niet alleen zal gepraat worden over de
gelijkwaardigheid van mannelijke en vrouwelijke energie maar dat het ook in daden zal
omgezet worden. Uranus is persoonlijke vrijheid die op onverwachte en originele manier
vorm zal krijgen. Stier wil het neusje van de zalm en zal de boel op gang trekken. Tijd dus
om ook in je eigen leven te kijken naar de verhouding mannelijke-vrouwelijk energie in
jezelf en om je partnerrelaties om te vormen tot een warme weldadige relatie waarin je
kan thuiskomen. Tijd om op te komen voor jezelf vanuit schoonheid en een bewust zijn
van je eigen waarde die je als mens in jezelf herbergt.
Mercurius conjuct juno doet ook een duit in de zak door het concept man-vrouw
bespreekbaar te maken. Er zullen heel wat verhelderende en originele invalshoeken
geboden worden en veel oude dingen kunnen worden uitgeklaard en geheald. Meer en
meer is de kijk op relaties aan het verschuiven van een elkaar nodig hebben naar een
meer stimulerende relatie, waarbinnen communicatie en respect heel belangrijk zullen
zijn. Dit zal mogelijk zijn van zodra er weer evenwaardigheid leeft tussen man en vrouw.
Maan inconjunct chiron in ram, zorgt er wel voor een maar of struikelblok. Het
struikelblok is dat je voor jezelf zal opkomen vanuit zelfafwijzing in plaats vanuit
zelfwaardering. Waardoor je je eigen vermogen om spontaan en gelukkig te zijn remt.
Laat je creativiteit maar stromen, wat de anderen er ook van denken, geef spontaan lucht
aan dat wat in jou borrelt en leeft. Ook collectief dient de waarde van beide polen manvrouw herstelt te worden.
Maan vierkant ceres, kan heel zelfvernietigende zijn omdat iemand, de ander met hun
idee van liefde verstikken. Heel veel mensen zijn op zoek naar hun tweelingziel en ik zie
heel veel mensen dit idee van liefde projecteren op iemand, waardoor ze een normale
relatie onmogelijk maken en meer nog die ander verstikken. Ze beschuldigen die ander
ook van lafheid of het niet willen zien, ….. maar ze beseffen niet dat ze zelf verstrikt zijn in
een fata morgana. Dus lieve mensen, als het echt je twin ziel is dan zal je het wel weten
en zal die ander het ook wel weten. De tijd is er inderdaad rijp voor maar enkel als je
eerlijk bent met jezelf en je stevig op je 2 benen staat.
We zijn collectief en persoonlijk op weg naar een herstel van de macht op aarde = de
mens als representant van god, bestaande uit de 2 krachten op aarde: mannelijk en
vrouwelijk energie, actie en reactie, idee en schepping.
Het zijn boeiende tijden lieve mensen met heel veel potentieel voor die mensen die mee
willen en het proces willen accepteren en dragen.
Elke zwangerschap zorgt voor ongemakken, zo ook deze symbolische zwangerschap.
Onthoud dat je plezier mag beleven aan het leven.
Wil je een helpende hand in dit proces, dan kan je je inschrijven voor de
groepshealing, die doorgaat op 30 aug. De healing gaat door vanop afstand, na 23.30u
als de meeste mensen slapen. Ik stem me op elk lid af via de naam en vorm zo de
groepshealing. Lees hier welke krachtige impact de leden mochten ervaren. Je kan enkel
via email isabelle@zichtbaar.be inschrijven en dit tot 30 aug om 23u . Kost 15€ inclusief
uitgebreid verslag met boodschap achteraf, die je dan helpt om de boodschap te
integreren in je eigen leven.
HIeronder alvast een hartverwarmende
Lieve Isabelle,
Zo grappig om te lezen. Alles klopt! Dank je wel voor je schrijven, ik kan er nu zo om
lachen en alle voorvallen van afgelopen weken vallen op hun plek. Ik voelde al dat ik
steeds meer somber werd, en nu voel ik weer een kracht en plezier. Het leven geeft
eerlijk precies wat ik nodig heb om me wakker te schudden. Dank je wel!
Liefs S
De volgende volle maan is op 14 september

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

Hoe kan je kritiek overwinnen en vrede
vinden in jezelf?
Om iets te overwinnen of meester te worden, is het
belangrijk om “de vijand” goed te kennen en te begrijpen.
Om een woord of emotie te begrijpen is het belangrijk om
taalvaardig te worden, door de diepere lagen en de
ladingen van een woord te ontdekken.
Als ik je vraag om kritiek los te laten, aan wat denk je dan? Wat houd kritiek voor je in?
Toen ik me hiervoor openstelde kwam bij mij een verhelderend zin binnen: " hij/zij bevind
zich in kritieke toestand". En hiermee leggen we inderdaad de essentie bloot van het
woord kritiek.
Iemand in kritieke toestand is iemand in nood, iemand die gekwetst is en pijn heeft. Als jij
kritiek uit, dan geef jij eigenlijk onbewust uiting, aan je eigen innerlijke pijn en kwetsing. Je
brengt je eigen kritieke toestand naar buiten, onder de vorm van een projectie op de
ander. Voorbeeld, een je kan ook nooit iets goed doen, toont dat jij met het idee in jou
leeft dat jij niet goed genoeg bent of dat jij nooit iets goed kan doen. Door de ander af te
kraken of pijn te doen, probeer je die op je eigen niveau te krijgen.
Sta hier eens bij stil en denk eens aan de mensen uit je nabije omgeving. Noteer hun
namen en schrijf ernaast welke kritiek jij op hen hebt (dit mogen korte steekwoorden zijn).
Probeer dan eerlijk te zijn met jezelf en durf je pijn en emoties die hiermee verbond
houden te voelen. Pas als je ze in de ogen kijkt en accepteert, kunnen ze uit je lichaam
verdwijnen en zal er weer vrede leven in jezelf in plaats van pijn. Verwacht niet dat het
direct lukt, want een emotionele pijn is opgebouwd uit verschillende lagen. Heb geduld
met jezelf en geef jezelf de nodige ruimte. Probeer je gewoon bewust te worden van je
kritieke toestand en je hebt de sleutel in handen om jezelf weer te bevrijden.
Maar kritiek werkt ook omgekeerd, je kan ook kritiek krijgen van anderen. Als de
woorden of de kritiek van anderen je raken, dan wil dat zeggen dat diezelfde pijn ook in
jou leeft. Ook hier terug, neem als je terug alleen bent een momentje tijd voor jezelf en
schrijf de kritiek die je naar je hoofd geslingerd kreeg op. Lees die rustig en zonder
oordeel en accepteer die als een stukje pijn in jezelf. Bekijk deze pijn dan van alle
mogelijke kanten, wat doet pijn, waarom, wat komt je tekort, wat heb je nodig, ….. door
ernaar te kijken en erover te mijmeren zal je merken dat de lagen ervan zachtjes zullen
losgeweekt worden. En je zal je steeds vrijer en lichter voelen.

Als iemand roddels verspreid, wordt dat dan
door de kosmos rechtgezet?
Belangrijk hier is om te begrijpen dat de vraagsteller leeft
vanuit zelfafwijzing en zich focust op de buitenwereld.
Iemand heeft roddels over hem verspreid en daar blijft hij
in hangen (mooi voorbeeld van maagdgedrag dat in een
detail blijft hangen).
Belangrijk in situaties van onmacht is om jezelf terug tot centrum te maken. Je haalt
letterlijk je energie terug van bij de ander en je gaat voelen in jezelf. Stel jezelf dan de
vraag: " voel ik me goed als mijn energie bij die ander is?" Als het antwoord nee is, dan
laat je die ander gewoon los.
Ja maar, kan die ander dan ongestraft roddelen over je? Er is geen ja maar, in het leven
heb je maar 2 keuzes of je kiest voor jezelf of je maakt die ander als belangrijkste
focuspunt.
Als iemand kan roddelen over je of je pijn doen, dan toont dat enkel dat jij in het verleden
een pijnlijke relatie aangegaan bent. Je hebt je met iemand verbonden vanuit negatief
eigenbelang. Je kan die ander niks verwijten want die ander is gewoon een instrument,
op je pad gezet, zodat jij kan ervaren wat hoe jij met jezelf omgaat. Dit is het pad van
bewustwording waardoor je kan breken uit je automatische overlevingspatronen.
Wat is negatief eigenbelang? Dat is iets doen of aangaan vanuit een nood en je
probeert dit aan te vullen met iets uit de buitenwereld. Je kan het ook voorwaardelijke
liefde noemen, je doets iets in ruil voor. Vb je bent bang om op eigen benen te staan dus
ga je een relatie aan omdat die ander je dan kan dragen. Je bent bang om alleen te zijn,
of bent bang voor afwijzing, ....Je liefde is dan bevlekt met angst en gebrek waardoor ze
onzuiver is en zeker voor problemen zal zorgen.
Er is altijd balans en evenwicht. De kosmos hoeft dus niks recht te zetten want er is de
natuurlijke wet van aantrekking. Wat je uitstuurt krijg je altijd terug. Als iets voorvalt in je
leven is dat het gevolg van een door jou gemaakte keus. De kosmos komt daar niet in
tussen omdat jij de vrije wil hebt. Maar wat je terugkrijgt is dat wat je nodig hebt om terug
te groeien naar balans en liefde te zijn.
= De vrije wil om jezelf pijn te doen en moeiljik te maken of om jezelf graag te zien en te
genieten van het leven.
Als jij jezelf inlaat met mensen die liefdeloos met je omgaan en je blijft bij die persoon dan
is het toch logisch dat je in de problemen komt? Ligt de verantwoordelijkheid dan bij die
ander? Nee hoor, wel bij jezelf omdat jij zolang in een liefdeloze relatie bent blijven
hangen.
Wat je jezelf aandoet keert als een boemerang naar jezelf terug. Alles is aantrekking
en uitwisseling. Als jij leeft vanuit de underdog positie zal jij iemand aantrekken die ook
leeft vanuit een underdog positie maar die dit uitwerkt op de tegenoverstelde manier. Je
zal nooit 2 bullebakken samen vinden want dan kan de disbalans niet in balans gebracht
worden. Maar een harde tante en een pantoffelheld, kunnen iets uitwisselen en
zelfafwijzing terug in balans brengen. Ben je oneerlijk met jezelf, zal je oneerlijk met de
ander handelen en zal iemand anders oneerlijk met jou zijn totdat jij je bewust wordt van
het feit dat je oneerlijk bent met jezelf. Op dat moment doorbreek je de cirkel en ga je
naar de volgende fase van zelfkennis.

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.
https://www.costablanca-house.es/

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.

