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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 13 oktober 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 kracht van verwondering die deze reis brengt, is
hartverwarmend.
In deze ervaring ontmoet ij, een ongekende wereld van
warmte, authenticiteit, kleuren, geuren en smaken.
Deze reis maakt een ander mens van je. Je zal een dieper
waardenbesef meenemen, iets wat je leven intenser kleurt.
De mensen die de vorige maal meereisden kunnen dit beamen.
De 3 eerste weken van maart 2020 reizen we af naar het zo andere India en Nepal.
Dit onder leiding van mezelf en een ervaren Indische chauffeur en gids.
Omwille van het unieke kader kunnen er maar maximun 5 mensen mee. Wees er snel bij.
Je vindt meer informatie op de link
Info of inschrijven via mail vangriekenlucia@hotmail.com of gsm 0494/12.36.52

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. Er zal per boek 20€ geschonken worden aan de opvang van
podenco's (de spaanse windhond), die hier door het jachtcircuit onder groot misbruik lijden.
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

Vermijdings gedrag loslaten
Wij mensen, leven met heel wat spoken en schaduwen in
ons hoofd. Hierdoor is er een gedrag ontstaan van:" iets
proberen te vermijden of te ontlopen".
Eén van de grootste thema"s en problemen die we als
mens kennen is, onmacht. Het idee dat iets van buitenaf ons schade kan berokken en dat
wij daar niks tegenin te brengen hebben.
Hoe kan vermijdingsgedrag ontstaan?
Vermijdingsgedrag of angsten, ontstaan van zodra wij iets buiten ons, groter en machtiger
maken dan wijzelf. Dat iets, is onze eigen macht die wij naar buiten projecteren en
toekennen aan iets of iemand anders, buiten onszelf.
Jij bent diegene die ooit het besluit nam om jezelf te ontkrachten en jezelf kleiner te
maken dan je werkelijk bent. Enkel door een eerlijke analyse, zonder zelfveroordeling kan
jij deze keuze weer ongedaan maken.
Omdat het schrift heel lang onbereikbaar was voor de gewone man/vrouw, werd de
volkswijsheid overgedragen via sprookjes, mythes en sagen.
In vele hiervan vind je steeds weer een vloek terug. Wel symbolisch gezien, spreek jij
als het ware een vloek uit over jezelf, op het ogenblik dat jij je macht aan de buitenwereld
geeft. Voorbeeld doornroosje werd door en vloek in slaap gesust totdat de prins op het
witte paard haar komt wakker kussen.
De vloek is een leugen die jij accepteert, een leugen dat jij als individu afhankelijk bent
van anderen omdat je je niet meer bewust bent van je verbondheid met het grotere
geheel. Deze leugen zal je kracht en potentieel in slaap sussen en je zal vele
ondoordringbare doornen rondom jou plaatsen om de machtrovende buitenwereld op
afstand te houden. Toch zal je ziel (de ridder op het witte paard) op een bepaald moment
op het toneel verschijnen en door je doornen heen breken en je terug wakker kussen.
De witte ridder verwijst naar zuiverheid, eerlijkheid, moed, bewust van eigen zelf, kracht
en macht.
Dewelke is jouw vloek, die jij over jezelf afgeroepen hebt?
- jij zal niks waard zijn in dit leven
- jij zal niet genieten
- jij zal onvrij zijn en buigen voor de wil van de ander
- jij zal de dom, te dik, te arm.... zijn om je ding te doen
.......
Wat probeer jij te vermijden?
- het gevoel van onmacht
- het gevoel van afhankelijk te zijn
- de angst om alleen te zijn
- de angst om aan je lot overgelaten te worden
- de angst voor het onbekende
- geluk uit angst het te verliezen
- ........
Heb jij nu ontdekt wat je wil? Wat je wil scheppen ipv wat je wil vermijden?
Welke doornen muur staat er rondom je? Dat ontdek je door naar jezelf te kijken en hoe jij
controle wil houden. Welke zijn de dingen die moeten volgens jou? Wat probeer jij van de
buitenwereld af te dwingen? Hoe manipuleer jij om je zin door te drukken?
Volgens mij is één van de meest waardevolle "spreuken"

Doe de moeite om jezelf te leren kennen en schenk jezelf terug de macht die
altijd al van jou geweest 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.

Jachtmaan 13 oktober 2019
RAM & TRANSFORMATIE
Binnen de natuurreligie staat deze maan voor de jacht en
tegelijkertijd voor transformatie.
De jacht helpt je duidelijk te krijgen wat je dit jaar niet
gelukt is en wat je volgend jaar wenst te realiseren. De
transformatie is het je bewust worden van hoe jij jezelf blokkeerde of remde en hoe jij dat
wat mislukte als voeding kan gebruiken voor andere keuzes. Je transformeert op die
manier dat wat je als fout , struikelblok of probleem bestempelde als opstap naar een
andere keuze.
De jacht is open.
Na de oogst zijn de prooien gemakkelijker zichtbaar omdat ze zich niet meer kunnen
verschuilen achter de bloei. Nu de onrust van het moeten bloeien en dingen realiseren tot
rust aan het komen is, kan jij kijken welke prooi jij nodig hebt als voedingsbron voor je
volgende cyclus.
Je hebt je vruchten al geoogst, je oogst gewogen en nu is het aan jou om helder te
krijgen wat jij waardevol vind en belangrijk genoeg om volgend jaar mee aan de slag te
gaan. Doe de moeite om de jacht in te zetten en te kijken naar je huidige realisaties. Je
prooien zijn alle ongehoorde wensen die nog niet tot bloei konden komen maar die als
voedsel zullen dien voor volgend jaar.
Met volle maan staan zon en maan tegenover elkaar als 2 evenwaardige krachten:
Gevoel en bewust zijn. Op dat moment kan jij zowel voeling krijgen met je diepste
wensen als met je reeds gerealiseerde acties. Op die manier kan jij aftoetsen of je
realisaties wel een verlengde zijn van je potentieel of een uiting zijn van dwangmatig
denken.
De energetische bezetting van deze volle maan
Toont dat het de bedoeling is dat je zelfkennis opdoet, door het leren plaatsen van je
emoties. Je kan je willen afzonderen of je plots dichtklappen omdat de emoties te intens
zijn. Je zal sterk op je eigen emoties gericht zijn maar toch grote behoefte vertonen aan
emotionele verbondenheid. Laat je hierdoor niet verwarren want je hebt contact nodig met
je gevoel om je te kunnen verbinden. Het kan er wel voor zorgen dat jij je energie
versnippert. Blijf rustig, adem diep en durf je emoties gewoon toe te laten..

De volle maan in ram in het 11de huis
Volle maan is zoals altijd weer een opruimen en loslaten moment. De 3 dagen voor en de
3 dagen na volle maan zijn super krachtig om blokkades los te laten en knopen door te
hakken.
In ram draait de realisatie helemaal om jou als middelpunt. Je wil jezelf op de kaart zetten
en je kan het er bij de ander wel willen in rammen als je denkt dat de ander niet naar je
luistert of te weinig aandacht aan je besteed. Gelukkig hoeft dit niet en is er heel wat
verzachtende en ondersteunende energie. Maar een goeie start is natuurlijk altijd duidelijk
uit te spreken wat je voelt.
Ram is vurig want het is de energie van geboren worden en het door de grenzen van de
materie heen breken. De ram energie gaat “erop los” in het 11de huis, het huis van
vrienden en relaties. Eén van de belangrijke groeipunten nu, is het scheppen van
gezonde relaties. Dit vanwege het feit, dat we een ongezonde relatie met onszelf
aangeleerd gekregen via de ongezonde relaties met de buitenwereld. Mooi moment om
de cirkel van ongezonde relaties te doorbreken.
Er is nu een sterke gerichtheid op de partner en balans zal aangebracht worden via het
herstellen van seksualiteit . Vanaf 8 oktober is er een sterke wens naar fysieke intimiteit
en het delen van fysieke liefde. Een gezonde seksualiteit en intimiteit is belangrijk in een
relatie. Op vandaag is seks /het lichaam, nog teveel een middel om iets te kopen
(aandacht, genegenheid, veiligheid). Tijd om te ontdekken dat intimiteit een daad van
vreugde en liefde is in plaats van een drukkingsmiddel.
Maan driekhoek jupiter zal helpen om dit proces zo aangenaam te laten verlopen.
Warmte en genegenheid naar elkaar toe wordt gestimuleerd. Je zal merken dat contact
met anderen je een goed gevoel geeft en het stimuleert ook je optimisme. Een goeie tijd
om door te brengen met de mensen die je dierbaar zijn.
Maan driekhoek Ceres verhoogt de behoefte om lief te hebben en zorgzaam te zijn. Je
vind het fijn om waardevol te zijn voor de ander en om je echt met de ander te verbinden.
Vergeet niet om ook te ontvangen, want enkel geven en niet kunnen ontvangen zorgt
voor disbalans. Er is aandacht voor de noden van elk levend wezen, inclusief jezelf,
moeder aarde, dieren.
Mars in weegschaal tegenover cheiron in ram. Mars probeert evenwichtige daden te
verrichten maar wordt door cheiron steeds weer uitgedaagd en uit balans gebracht omdat
je evenwicht probeert te bereiken door je goed te gedragen en goede daden te verrichten.
Maar hoe goed je ook je best doet, het lijkt verkeerd uit te draaien. Hoe sneller je inziet
dat goed gedrag een leugen is, hoe sneller jij je gedrag kan aanpassen naar handelen
van liefde en spontane vreugde.
Dat wat als goed maatschappelijk gedrag te boek staat is altijd kleinerend voor je ware
zelf, zorgt steeds weer voor emotionele onrust. Binnen deze energie zal je merken dat als
jij je nog wil aanpassen, je zal geconfronteerd worden met je onderdrukte agressie en
woede. Als je deze niet in de ogen wil kijken zal je die uitwerken op de ander en kan er
ruzie ontstaan. Schiet je goeie gedrag maar naar de maan en vervang het vanaf nu door
lekker eerlijk en authentiek spreken en zijn. Met deze energie zullen je kwetsbare plekken
zichtbaar gemaakt worden. Pak deze kans met 2 handen aan.
Stop vermijdingsgedrag zoals de ander niet willen kwetsen, of niet willen voor het hoofd
stoten, niet willen opvallen en anders zijn. Laat dit allemaal los en wees gewoon eerlijk en
authentiek.

Met pluto vierkant op de maan in de starre steenbok, kan dat zorgen voor zeer
intense emoties die je dwangmatig en afhankelijk gedrag zullen blootleggen. Verborgen
agenda”s, krampachtige emoties en de angst om controle te verliezen zullen de grote
spelers zijn in het mogelijke drama. Maar het hoeft helemaal geen drama te worden als jij
gewoon durft eerlijk te zijn met jezelf. Want hoe meer zelfbeperkende patronen je kan
loslaten hoe gelukkiger je zal zijn en hoe meer levensvreugde je leven zal binnenstromen.
Alle sluimerende conflicten en ongenoegen zullen onder de vurige ram, de dam van je
zelfbeheersing met gemak doorbreken. Lang leve de vrijheid. Deze intense pluto zal je
dwingen (= uitnodigen) om je angsten onder ogen te zien en deze te overstijgen.
Al bij al weer een maan vol schitterend potentieel om op te ruimen, op te lossen en jezelf
te bevrijden van hardnekkige ketenen. Maar in ram betekend het dat jij het zelf zal mogen
doen.
Stel je met een gerust hart open voor deze kans op verlichting en groei en verleg je
grenzen.
Wil je een helpende hand in dit proces, dan kan je je inschrijven voor de
groepshealing, die doorgaat op 13 oktober. 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 13 oktober 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€.
Ik wens je alvast heel wat verlichting en vrijheid toe
Isabelle

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

De kracht van loslaten en transformatie
Iets loslaten wil zeggen dat jij een vorm loslaat. Een vorm
bestaat uit grenzen, want zonder grens = afbakening, is
een vorm onmogelijk.
Een vorm, materie, realisatie, relatie kan maar bestaan als
er een duidelijke afbakening of raamkader is.
Vuur, een vorm van licht, zorgt voor transformatie
De kracht van vuur die voor transformatie zorgt, is dat ze met haar warmte grenzen kan
laten oplossen en dat ze met haar warmte verandering kan brengen door groei te
bevorderen. Om transformatie in je leven te kunnen realiseren, is het belangrijk dat je
eerst het element vuur in jezelf begrijpt.
Ben jij bekend met het element vuur in jezelf?
Welke synoniemen ken jij voor het vuur in jezelf? passie, enthousiasme, levensvreugde,
optimisme, kracht, licht, warmte, genegenheid, brandende passie, vurig betoog,
brandende vraag, uitdagingen, daadkracht, risico"s, dominantie, zelfvertrouwen, moed,
inspiratie, overgave
Hoe zit het met dat vuur in jezelf? Kunnen jezelf en anderen er zich aan warmen?
Om meer te weten over vuur kijk je naar de volkswijsheid en spreektaal. Dus
speekwoorden en mythes en sagen. Een hele bekende is alvast het verhaal van het
herrijzen als een feniks.
Ik vond 27 spreekwoorden en uitdrukkingen in verband met vuur. Kijk dewelke je
aandacht trekt en dit zal je al een indicatie geven over hoe het met je innerlijke vuur
gesteld is:
1. als een lopend vuurtje (=iets wat zich razend snel snel verspreidt
2. in het vuur van haar betoog (= helemaal opgaand in)
3. als klap op de vuurpijl (=een verrassing)
4. de kastanjes voor iemand uit het vuur halen (=voor iemand anders het gevaarlijke
werk of een lastig klusje doen of maw de verantwoordelijkheid van de ander op jouw
schouders nemen
5. de vuurproef doorstaan (= een pittige uitdaging tot een goed eind brengen
6. een ijzer in het vuur hebben (= een mogelijkheid/kans waar anderen nog geen weet
van hebben
7. een potje te vuur hebben staan (=iets onaangenaams te verwachten hebben)
8. ergens de hand voor in het vuur steken (=heel zeker weten dat iets zo is, je scharen
achter iets)
9. geen rook zonder vuur (=er is altijd wel een kern van waarheid in elke roddel
10. Geloof nooit iemand die in de ene hand water en de andere hand vuur draagt (=Wees
niet lichtgelovig, niet iedereen is het vertrouwen waard)
11. Het is gezond om in het vuur te pissen (=Het is goed om hevigheid te kalmeren)
12. het is maar een strovuurtje (= ziet er erger uit dan het is)
13. het is olie op het vuur (=iets nog erger maken)
14. het vuur uit de sloffen lopen (=je uiterste best doen voor iets of iemand)
15. Hij loopt alsof hij het vuur in zijn aars heeft (=peilsnel weglopen van iets of iemand,
proberen te ontlopen)
16. iemand het vuur aan de schenen leggen (=iemand onder druk zetten, het de ander
moeilijk maken)
17. in vuur en vlam staan (=erg opgewonden zijn / iets of iemand heel graag willen /
begeren)
18. met vuur spelen (=grote risico"s nemen)
19. te veel vuur in een stoof doet ze branden (=te veel is schadelijk)
20. voor iemand door het vuur gaan/vliegen (=voor iemand alles overhebben, zich
opofferen)
21. vuur en vlam spuwen (=erg hevig uitvaren)
22. water en vuur zijn (=elkaars tegenpool zijn en hierdoor in conflict)
23. wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het meest (=als je ergens nauw bij betrokken
bent, geniet je het meeste voordeel ervan)
24. Wie vuur eet schijt vonken (=Als men iets gevaarlijks onderneemt krijgt men nare
gevolgen)
25. het vuur in de broek hebben (=onweerstaanbare seksuele aantrekkingskracht)
26. met de vlam in de pijp (= met volle overgave)
27. tranen branden achter haar ogen ( = verdriet dat wou uitbreken)

Mijn immowebsite COSTA BLANCA HOUSE paraat.
Mocht je zelf een pand hebben in spanje, streek
Altea, Calpé, Moraira, Javea, Denia, en omstreken tot
aan Oliva, dat je via mij wil verkopen laat maar weten
dan, zet ik mijn beste beentje voor je voor.
De website is er, de contacten met andere makelaars al maar met de renovatie hier
ga ik maar echt uit de startblokken schieten met de immo ergens vanaf december.
Vanaf de volgende nieuwsbrief ga ik proberen de streek hier in kaart te brengen en
jullie kennis te laten maken met de vele juweeltjes hier. Ik heb in elk geval mijn hart
verloren aan Denia.
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.

