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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 28 sept 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

Het ascentiepad zichtbaar
Via de informatie doorgekregen tijdens de groepshealingen
met de volle en nieuwe maan.
Persoonlijk ervaar ik de groepshealingen als
baanbrekend, alsof we een pad openen en activeren hier op
aarde. Ik ga ervanuit dat er veel groepen werkzaam zijn en dat
wij daar ook eentje van zijn.
Mijn gids nodigde me uit, om alle verslagen te bundelen en beschikbaar te stellen, voor die
mensen die ook het pad willen bewandelen. Het boek zal 45€ kosten en ik hoop het binnen de
4-5 weken rond te hebben. Momenteel zijn er ongeveer een 82 teksten (ik moet ze nog
allemaal verzamelen en bundelen.
Koop het boek enkel als je bereid bent om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen. Vanuit
het volle bewustzijn, dat niks je zomaar overkomt, omdat jij de schepper bent van je eigen
leven. Van zodra je het boek vasthoud of erin leest zal ook de energie van de healingen voor jou
vrijkomen.
Hoe het boek te gebruiken?
Als je een probleem hebt dan stel je je open voor de energie van het boek en vraag je wat nu je
uitdaging is (zo krijg je inzicht). Dan sla je het boek open en lees je de betreffende pagina.
Heb je behoefte aan advies, kan je je nogmaals openstellen voor de energie van het boek en
vraag je om advies. Dan sla je terug het boek willekeurig open.
Wie het boek wil kan zich al een email sturen dan zet ik je op de lijst.

HIeronder alvast een hartverwarmende feedback en hier vind je er nog veel meer
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

Verschil tussen een
positieve houding en het
verbloemen van de
waarheid.
Je hoort zo vaak dat je de dingen positief “moet” bekijken.
Maar wat betekend dit juist betekent? Is dat dan maar doen "alsof" alles ok of er een
"mooi laagje" overdoen door het wat mooier in te kleden alsof je niet-edelmetaal met een
laagje goud overgiet? Of als het hedendaagse photoshoppen (zie foto).
Als je kijkt naar de gephotoshopte foto, is er iets dat direct, enorm opvalt. Namelijk , dat
het karakter en de energie van die dame totaal anders, dan het origineel. Het is mooier
gemaakt maar is het nog dezelfde essentie? NEE.
Een positieve levenshouding zou hier bv kunnen zijn, het benadrukken van haar sterke
punten in plaats van het wegwerken van haar "zwakke" punten. Door een ander kapsel,
gerichte make up, ....
Een positieve houding aannemen wil zeggen dat je eerlijk kijkt naar JOUW realiteit en
er verantwoordelijkheid voor neemt. Het positieve ligt hem in het feit dat jij ten allen tijde,
de macht in eigen handen houdt. Die macht is dat jij BEPAALT wat ermee gebeurt.
Wie leeft vanuit onmacht en slachtofferrol leeft vanuit een negatieve houding. Wie leeft
vanuit zijn bewuste scheppersmacht, blijft positief omdat je weet dat jij de macht hebt om
bij te sturen en dingen te veranderen.
Een positieve levenshouding heeft een aantal kenmerken.
1. heeft in de eerste plaats nood aan realisme. Een eerlijk kijken naar jezelf en naar de
situatie die zich voordoet, zonder een oordeel. Vb een zwarte tas is realiteit, maar die
lelijke zwarte tas is oordeel. Pas als je stand van zaken hebt kan je bepalen wat nodig
is en bijsturen
2. acceptatie realiteit : als je de realiteit verbloemt, is het de realiteit niet meer. Dus alle
keuzes die je maakt aan de hand van de verbloeming zijn ongefundeerd = miserie
gegarandeerd.
3 bijsturen, maw andere keuzes maken
Aarde kan een magische plek zijn
Hoe kan je jezelf voorbereiden op een positieve levenshouding?
Door jezelf open te stellen voor het idee, dat de wereld een fantatische plek is, die jij nog
niet ontdekt hebt omdat jij jezelf daartoe onbewust geen toestemming gaf. En door jezelf
hiervoor nu wel toestemming te geven..

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.
Je vind me nu ook op Etsy
transfocards@gmail.com

Nieuwe supermaan 28 september 2019
weegschaal:
De natuur en de kosmos, zijn voor de mens belangrijke
wegwijzers. Maar al te vaak vergeten mensen dat ze een
onderdeel zijn van de natuur. Wie de natuurlijke ritmen
meevolgt zal zich vanzelf beter in eigen vel voelen.
Op 23 september hebben we de herfst verwelkomt. De natuur slaakt een diepe zucht en
mag nu stoom aflaten en haar oogst vrijgeven. De druk van het moeten presteren valt
weg, want de oogst is wat het is. Na het oogsten komt het verwerken, herkauwen en het
bijsturen.
Op vandaag sta jij ergens, en dat is het gevolg van je keuzes en handelingen die je de
laatste 6 maand gemaakt heb. Wees je bewust van wat je nu aan het oogsten bent.
Het is een supermaan, omdat ze heel dicht bij de aarde staat. Dat wil zeggen dat de
invloed van de weegschaal heel krachtig zal zijn.
Nieuwe maan in weegschaal
De nieuwe maan vraagt je altijd om bewust vorm te geven aan de energie waarbinnen ze
valt. Weegschaal = harmonie = balans = afwegingen (bewuste keuzes maken) = 2
evenwaardige componenten = compensatie…. Kijk eens bij jezelf wat het woord
weegschaal bij je oproept en je zal merken dat al een belangrijke indicatie is, naar wat je
nu nodig hebt.
Stel je systeem de vraag hoe het met de weegschaal energie in jou gesteld is. Zit jij in de
schaal boven of onder, of is de weegschaal in evenwicht en hou jij stand vanuit jezelf te
zijn?
Echte harmonie en vrede kan je enkel bereiken als je leeft vanuit je eigen waarheid.
Handelen voor de lieve vrede of iets bedekken met de mantel “der liefde”, zijn leugens en
zullen altijd een onrustige onderstroom hebben. Sta eens stil bij je eigen leven: welke
pool is er nog uit balans? Waar geef je nog te weinig = leef je nog in een leugen en waar
geef je teveel = leef je ook in een leugen. Herken de leugens waarin je leeft en stel jezelf
de vraag of jij de moed hebt om eerlijk te zijn en de harmonie te bewaren.
Het snelle leven, de digitalisering en het mobiel gebeuren hebben veel mogelijk gemaakt,
maar omdat deze mogelijkheden nog niet bewust gehanteerd worden, werken ze
momenteel eerder afvlakkend en afstompend.
Omgaan met éénheid , kent inderdaad de grote valkuil van afvlakking = opgeslokt
worden. Wie zwak is wordt er gewoon in opgezogen. Als mens is het belangrijk om
enerzijds je identiteit te zijn en toch een volwaardig onderdeel van het geheel. Voorbeeld,
als ik healing doe, los ik op als verruim ik mijn veld tot ik de ander voel, doch zonder
mezelf te verliezen. Ik ben me zowel bewust van de energie van mijn klant ALS van mijn
eigen energie en dit allemaal via mijn lichaam.
En dat is wat de mens nu collectief mag doen, zich bewust worden van zichzelf BINNEN
het grotere geheel.
Ja het is fijn dat je de ander direct kan “te pakken” krijgen of te spreken, dankzij het
draadloos gebeuren. Maar is het nu echt nodig om oeverloos en zinloos te kletsen?
Mensen bellen elkaar om te vertellen dat ze van onderbroek zullen veranderen (bij manier
van spreken). Het meest banale en dagdagelijkse “moet” gedeeld? In de weegschaal
energie mag jij bewuste keuzes maken en afwegen hoe jij het best, bewust gestalte geeft
aan je identiteit zonder in banaliteit te vervallen = jezelf te verliezen.
Kijk eens rondom je heen, maar al te vaak zie ik moeders aan de gsm terwijl ze met kun
kinderen op wandel zijn. Dan stel ik mezelf wel de vraag hoeveel echte aandacht een
kind nog krijgt? Of laatst zag ik koppel op wandel en beide van elkaar afgekeerd aan het
tateren in hun mobiel, eergisteren werd ik bijna onder de voet gelopen door 2 jonge
meisjes die aan het wandelen waren terwijl ze allebei op hun mobiel bezig waren??????
De stokebrand in mij wou zo graag boe roepen, om hen bewust te maken van hun
omgeving.
Lieve mensen, het is tijd om afwegingen te maken en ruimte te scheppen voor echt
contact. Ben je samen met iemand, zet je mobiel dan gerust op vliegtuig stand, ga je
gaan wandelen geef dan aandacht aan je metgezel. We zijn de herfst ingegaan en dat is
de start om weer te gaan genieten van cocooning = gezellig samenzijn = bewust en fysiek
tijd voor elkaar maken. Leer terug het verschil tussen kwaliteit en kwantiteit.
Cheiron tegenover maan in ram
Zon en maan in weegschaal zullen zowel je denken en voelen richting harmonie sturen.
Healing kan maar als er bewuste aandacht is. Als ik healing verricht dat is dat puur
gerichte en bewuste aandacht naar die ander.
Cheiron is altijd verbonden met een emotionele pijn die je nu kan healen. Daar hij
tegenover de maan staat, wil zeggen dat zeggen dat een diepe pijn zich zal laten voelen
en je in het gelaat aankijken. Cheiron in ram, kan je overvallen als een stormram, in een
uitnodiging om meer voor jezelf op te komen.
Voor jezelf opkomen doe je door eerlijk te zijn, nooit door te vechten. De ram energie
brengt irritatie, kort lontje, lange tenen en wil erin vliegen zonder goed te weten waarom.
De ram energie kan lastig zijn als je die niet begrijpt want het is een baanbrekende
energie, die je gek kan maken als je die niet kanaliseert. Wil die energie een uitweg uit je
fysieke systeem, doe dan ruw werk zoals: hout hakken, groot blad papier en krassen met
houtskool/krijt/wasco, rennen, tennis, boxen, touwtjesspringen (trampoline niet want is te
zweverig en gracieus voor de ram energie). Het is een energie met stootkracht die wil dat
je rekening met haar houdt en aandacht geeft. Dus geef bewuste aandacht aan jezelf en
anderen en hou bewust rekening met jezelf en anderen.
Maan krijgt een lichte ondersteuning van mars Neem deze schitterende kans waar
om harmonie en rust in je leven aan te brengen. Je kan nu gemakkelijk je energie en
daadkracht richten op harmonie en rust.
Venus sextiel ceres zorgt voor een vruchtbare voedingsbodem voor een andere en
ruimere visie. Je ervaart hoe voedend en leuk het is om te leven vanuit de waarheid van
je gevoel. Je ervaart hoe voedend en vervullend het is om eerlijk te zijn met elkaar en om
de ander in zijn/haar eigen waarde te laten. Deze energie maakt het mogelijk om jezelf
liefdevol tot uitdrukking te brengen in plaats van je eigen vijand te zijn of weerstand te
bieden tegen het leven.
Maan quintile jupiter
Helpt je om te kiezen voor leuke en interessante dingen en omgeving. Je wordt
uitgenodigd om je maatschappelijke verantwoordelijkheden en doelen af te stemmen op
de noden van je ziel. Je ziel heeft nood aan lachen en plezier maken, aan creativiteit en
goed in het vel zitten. Deze stand wil meer lichtheid in je leven brengen. Ben je altijd
jezelf voorbij aan het rennen vanuit zogenaamde belangrijke plichten, stap dan uit deze
illusie.
Wat is er belangrijker dan je “plicht” aan de bron? Voor die mensen die nog niet weten
wat dit inhoudt : dat is je licht laten schijnen op de aarde vanuit je potentieel als persoon =
p-licht.. Dat doe je door de dingen zo aan te pakken zodat je er met plezier je energie
insteekt. Vb ik heb de plicht om mijn verslagen te maken van de healingen, want dat is
onderdeel van de healing. Als ik het zo bekijk heb ik er weinig zin in om eraan te
beginnen. Dan ga ik kijken, hoe ik het anders kan bekijken zodat ik er plezier aan kan
beleven. Als ik bv denk aan de vreugde of de opluchting van de klant, als die zijn verslag
krijgt, dan is het verslag geen plicht maar maar een kans of geschenk om vreugde en
verlichting te brengen. Ik kan het zo bekijken omdat het een onderdeel is van iets wat ik
graag doe, nl verlichting brengen. Als jij echter in een job of relatie zit ,die je in essentie
geen vreugde meer geeft, zal je er ook geen vreugdevolle handeling meer van kunnen
maken.
Vragen waarover je mag mijmeren: hoeveel tijd maak jij vrij voor plezier en vreugde?
Hoeveel tijd maak jij vrij om te spelen, te wandelen te genieten? Hoeveel tijd maak jij vrij
om eens iets nieuws te ontdekken?
Maan inconjunct uranus Kan je helpen je drijfveren te begrijpen die in je kindertijd liggen
maar nu nog je volwassen leven sterk beïnvloeden. Dit zal mogelijk zijn omdat je nu meer
spontaan en intuitief kan handelen, vanuit je nu-bewustzijn, waardoor je ego patronen
minder greep hebben. Je kan hier dus een oude pijn uit je kindertijd mogen loslaten.
Mercurius conjunct venus zorgt wel voor de mogelijkheid van liefdevolle communicatie
en een je durven eerlijk en kwetsbaar op te stellen. Het is nu het ideale moment om
dingen te vewoorden die je anders moeilijk gezegd kreeg.
Om af te sluiten mag jij jezelf de vraag stellen: wat jij nu nodig hebt om vrede, vreugde en
harmonie te realiseren.
Al bij al, liggen er weer een aantal schitterende kansen voor die mensen die BEWUST
willen ZIJN en LEVEN;
Wil je een helpende hand in dit proces, dan kan je je inschrijven voor de
groepshealing, die doorgaat op 28 sept. 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 28 sept om 23u . Kost 15€ inclusief uitgebreid
verslag met boodschap achteraf, die je dan helpt om de boodschap te integreren in je
eigen leven. WIl je een abonnement 8+2 gratis, dan betaal je maar 120€.
Have fun

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.

Wat brengt rust en balans in je leven?
Iets dat gedragen is door liefde brengt rust. Iets dat stoelt
op liefde, brengt balans.
Dat wat gedragen is door niet-liefde (= angst,
onzekerheid, schuld, schaamte, ...) zorgt voor onrust. Iets wat stoelt op niet-liefde, brengt
disbalans.
Wanneer weet je nu of iets angst of liefde is?
Eigenlijk is het super eenvoudig. Zowel angst als liefde kan je maar ervaren door te
voelen. Het ene voelt niet goed en het andere voelt goed. Simpel toch?
Dus als jij een keuze maakt die goed VOELT = onlogisch want is onbekend, kan jij wel
jezelf voor gek verklaren maar wees gerust, de uitkomst zal blijken te kloppen als een
bus.
Maak jij een keuze die goed KLINKT = logisch, bekend, kan je erop rekenen dat de
uitkomst onprettig, doods en saai zal zijn.
Leer goed te begrijpen wat het inhoud om een voelend wezen te zijn. Bij alles wat bij ons
binnenkomt, is het gevoel het eerste contact en eerste parameter. Erna neemt de geest
over, door de oneindige mogelijkheden binnen handbereik te brengen.
Wat is het probleem: de situatie of de angst voor wat mogelijks eruit voort kan
vloeien?
Voorbeeld een vriend van me maakt zichzelf gek omdat hij een niersteen heeft en die
voelt hij elk jaar weer op hetzelfde moment. De nieren zijn verbonden met een
bestaansconflict of angst voor berooiing en tekort.
In de plaats van naar zijn patroon te kijken, is hij rond die periode altijd gefixeerd op de
steen. Eigenlijk heeft hij er geen last van, alleen geeft die 1x per jaar wat speldeprikken,
als zijn thema weer opspeelt.
Daarom is het belangrijk om te kijken naar wat voor jou het probleem is. In dit geval de
steen of de angst voor wat de steen zou kunnen teweegbrengen.
Mogelijkheden brengen onrust, als jij nog niet geleerd hebt om op jezelf te vertrouwen
= trouw te zijn aan jezelf. Als je verkeerde keuzes blijft maken = dingen die niet goed
voelen maar wel goed klinken, zullen de oneindige onbekende mogelijkheden voor onrust
zorgen.
Lang ben ik ook doodsbang geweest voor de onbekende, toekomst met al zijn mogelijk
rampscenario"s. Het moment dat ik de KEUZE maakte vanaf dit moment alleen nog trouw
te zijn aan mezelf, is de toekomst met zijn oneindige mogelijkheden als een geschenk dat
ik mag uitpakken.
Kijk eens in je leven welke angst je rust verstoort en welke mogelijkheden je uit balans
brengen.

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.

