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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 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

Voldoening of willen voldoen aan?
In west-vlaanderen gebruiken we vaak deze uitspraak:
"hij/zij is vul doeninge". Vertaalt naar correct nederlands=
vul is het dialect voor vol en doeninge komt van doen of
doende zijn. De vrije vertaling is aldus : hij/zij is vol actie
en levenslust.
Voldoening ervaar je als je actie onderneemt, als je keuzes maakt maw als je je
gedraagt als een bewust scheppend wezen.
Ik ervaar vb telkens weer ontzettende voldoening als ik mijn nieuwsbrief afgemaakt heb.
Hiermee kan ik uiting geven aan een deel van mijn potentieel en kan ik er de wereld mee
inspireren en verrijken. Of als ik informatie zoek over iets en die vind, dan ervaar ik de
voldoenig om iets bijgeleerd te hebben, dat ik weer kan gebruiken om uit te wisselen.
ALs ik de ervaring voldoening "moet" omschrijven dan komt volgende bij mij op:
geluk, blijdschap, levenslust, vreugde, energie, zin in meer, diep contact met mezelf,
voelen dat ik leef - hier ben, goed gevoel, tevreden zijn met wie ik ben, op een bepaalde
manier ook heel gegrond alsof alle energie zich in mijn lichaam bundelt, het is een
diepere vorm van gewaarzijn alsof alle stukjes samenvallen en 1 geheel vormen.
Als alle stukjes samenvallen, dan verwijst dat ook naar een je volledig durven open te
stellen voor het leven. Pas als je in overgave leeft, weet je dat je onderdeel bent van het
grotere geheel en kan je de dingen bekijken van een hogere visie. Hierdoor vallen de
stukjes samen of klopt alles als een bus.
Sta zelf eens stil bij wat jou voldoening schenkt en waarom juist. Is voldoening je vreemd,
dan leef je nog teveel om te voldoen aan iets buiten jezelf.
Aan welke maatstaf wil jij voldoen en waarom? Wat ervaar jij als je voldaan hebt aan een
eis en hoelang blijft dat "goeie" gevoel en is dat gevoel wel zo goed?
Voldoen aan, zorgt enkel voor een kortstondig gevoel van opluchting. Je voelt je "iets"
beter omdat je eventjes stopt met het jezelf te onderdrukken. Het is een soort van
adempauze. Bij voldoening is het alles behalve een soort van pauze, het juist een extra
bevestiging van je zijn.
Probeer de volgende weken te experimenteren met voldoening.

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.

Mensen vragen me regelmatig waarom ik
de maanenergie zo waardevol vind?
Wel de energie van de zon is met ons menselijke lichaam
verbonden via de 3de chakra - plexus solar, waar onze
bewuste wil, zelfvertrouwen en wilskracht zetelt. Het is een
mannelijke kracht.
De maan is verbonden met vruchtbaarheid, creativiteit, de
vrouwelijke macht, gevoel, onderbewustzijn, je goed-voelen in
je fysieke leven. Dit is de 2de chakra – sacraal chakra.
Mensen snappen deze sacrale energie nog onvoldoende. Sta
er zelf eens bij stil waarom het 2de chakra het sacraal chakra
heet? TIP: sacraal betekent heilig-gewijd.
Het duo kracht en macht
Het is de vrouwelijke macht die ervoor zorgt dat de mannelijke
kracht een thuis = rust, krijgt. Of met andere woorden de
vrouwelijke energie heeft de macht om rust in je hoofd (=
mannelijke kracht) te brengen. De zon is het hier en nu, maar het wat je ermee doet of het hoe
je ermee omgaat, is verbonden met je gevoel/emoties/verleden. Dus als jij je leven echt richting
wil geven is de maan een goeie leidraad om rust in je hoofd te verkrijgen. Daarom ook dat de
mensen zoveel kracht en inzicht putten, uit de 2-wekelijkse groepshealing incl verslag (gaat
door vanop afstand).
Bijgevolg is het teken waarin de nieuwe of volle maan staat, de uitdaging of dat wat je
hoofdbrekers kan zorgen als je ertegen in gaat. ALs je meewerkt met de kosmische tendens zal
je merken dat je je persoonlijke proces leuker zal vinden.
In de tarot zie je hier nog die oude wijsheid. Hier is de priesteres verbonden met de maan.
Een verwijzing naar het orakel?
Ze helpt ons om te zien wat er werkelijk gaande is in plaats van dat te zien wat er op lijkt.
Globale betekenissen:
Belichaamt wijsheid, je innerlijke macht, esoterische kennis. Innerlijke conflicten. Intuïtie.
Verborgen wijsheid die alleen in je eigen hart te vinden is, door naar binnen te keren,
Ze kent een diepgewortelde zekerheid en het vertrouwen in het leven. De Hogepriesteres is de
sleutel tot de verborgen waarheid die voor het logisch denkend verstand niet te bevatten is.
De twee zuilen op de tarotkaart verwijzen naar de 2 krachten van de dualiteit, die jij mens mag
leren te beheersen.
Het blauw, is een verwijzing naar water, naar het feit dat wij een onderdeel zijn van de oerzee,
de universele energie die de basisgrondstof is van alles. We leven in de dualiteit en de illusie
van afgescheiden zijn. Voor het ervaren van het leven is afgescheidenheid of het hardmaken
van je eigen zielekrachten, noodzakelijk. Zo heb je anderen nodig om je aan te spiegelen. De
maan het symbool om te spiegelen, omdat ze het licht van de zon opvangt en weergeeft.
De maan aan haar voeten, toont dat de maan je kan helpen de wereld aan je voeten te
hebben, door je de dingen duidelijk te maken.
De input die ik extra verkrijg via de groepshealing brengt nog meer duidelijkheid in de processen
waar we als bewuste mens nu doorgaan. Wie in diepere verbondenheid wil leven, wordt
aangetrokken tot de groepshealing. Lees
Wil jij echt bewust verantwoordelijkheid nemen voor je leven? Schrijf je dan in voor de
groepshealing van 28 oktober. De groepshealing zorgt ervoor dat je meer en langer van de
maanenergie kan benutten. Het verslag 10 dagen later zorgt voor intensivering, inzichten en
bekrachtiging. Ik werk via je ziel door me op je af te stemmen via je doopnaam. Gaat door na
23.30u zodat de meeste mensen dan slapen en nog meer ontvankelijk zijn. Inschrijven kan tot
28 oktober om 23.00u via isabelle@zichtbaar.be en kost maar 15€ incl verslag.

Nieuwe maan 28 oktober in
schorpioen: loutering en
zelfbewustzijn
Nieuwe maan, altijd de tijd voor aha-momenten. Een nieuwe
lei omdat je zielekracht dan op haar sterkste is. Het is de tijd
van loslaten, zuivering en verstilling.
Onder de vleugels van de schorpioen energie, kan jij dieper doordringen tot de mysteries
van het leven en dat van jezelf. Schorpioen is een vrouwelijke macht, een waterteken (=
gevoelig) en een vast teken (= dat wat echt belangrijk voor jou is, iets dat vaststaand is).
Het is de macht van je passie, hartstocht en bergen-verzettende-energie, waar je zo bang voor
bent. Zolang jij jezelf afwijst, ben je doodsbang voor deze macht, want als je leeft vanuit je
passie kan je gelukkig zijn en je goedvoelen in je vel.
De meeste mensen willen dat niet, omdat ze bang zijn om afgewezen te worden als ze
spontaan zichzelf zijn. Al ik klanten wijs op de mogelijkheden van hun passie, komen heel snel,
de excuses op de proppen. Ja, maar ik kan niet omdat....... .Wel deze leugens, deze ja'maar, die
jij tot standaard waarde gemaakt hebt in je leven, zal de schorpioen energie nu doorprikken.
Maak het jezelf gemakkelijk als één van je leugens je nu komt uitdagen, door jezelf de vraag
te stellen: wat jij zou kunnen realiseren zonder deze ja'maar. Ik geef een voorbeeld. Een dame,
die ik recent leerde kennen hier in Spanje, valt al 17jaar onder de ziektewet. Ze erfde hier recent
een huisje en wil wel naar hier verhuizen MAAR ze kan dit niet maken want dan verliest ze haar
“inkomen”. Mijn advies is dan, zorg dat je terug op eigen benen staat. Gemakkelijk? Nee, maar
meer dan de moeite waard. Heb dit zelf meegemaakt 10 jaar terug, toen ik na 18 maand
ziektewet, besloot om weer autonoom te worden. Ondanks dat ik helemaal nog niet wist wat ik
zou doen. Maar het is mijn ervaring dat als je kiest voor jezelf ipv je in de luren laat leggen door
je ja'maars, dat de levenszee zich voor je opent als een sesam-open-je. Eerst ruimte maken en
dan kan een nieuwe invulling zich openbaren Dat is wat schorpioen doet. Met het vuur van haar
passie brandt ze alles op haar weg plat. Iedereen weet dat na een bosbrand, of een lava
uitstroom, het erna heel vruchtbaar is.
Stel jezelf nu volgende vraag: ben ik bereid om mijn waardenstelsel op te schonen? Wil ik een
passioneel, levenslustig wezen zijn? Wil ik genieten van elke uitdaging? Wil ik hiermee licht en
vreugde brengen? Noteer de vragen of woorden die verder bij je opkomen en ga spelen en
experimenteren met deze onderwerpen.
De transformatieve macht van de schorpioen omarmen
Schorpioen heerst over het 8ste huis en daarmee ook over je innerlijk macht en deze wordt
aangestuurd door het 2de huis waar stier heerst over je waarden. Schorpioen is die machtige
energie die ik elk van ons huis, Deze maanhoroscoop maakt het nogal pittig omdat schorpioen
zich laat gelden in het tweede huis. Met andere woorden, de kracht van transformatie komt
diepgaand rommelen in je waardenstelsel . Al je oppervlakkige waarden of je oppervlakkig
streven naar genot, zullen blootgelegd worden en je zal de kans krijgen om jouw zielewaarden
te ontdekken. Deze energie wil meer passie en hartstocht in je leven binnenbrengen.
Er rechtover in stier staat de retrograde uranus, in het uitdagende 8ste huis. Het huis van
loslaten, erfenis, dood en transformatie. En deze zal schorpioen uitdagen om nog verder te
gaan, om echt een nieuw begin te maken, om geen slaaf meer te zijn van je nood aan voedsel,
geld en onderdak maar om een schepper te zijn die voedsel, geld en onderdak kan
manifesteren. Manifesteren doe je door zelf verantwoordelijkheid te nemen, door BEWUSTE
keuzes te maken. En als je keuzes aansluiten op je buikgevoel dan ben jij heer en meester over
de wensen van je ziel ipv een slaaf of slachtoffer van je noden en onmacht.
Uranus zal ervoor zorgen dat je heel onverwachts en op mogelijks explosieve manier, tot
nieuwe inzichten en echte waarden zal komen. Geheimen en schaduwen, manifesteren zich en
als je ze accepteert dan zal je merken dat er niks geheimzinnigs is maar dat alles onderdeel is
van jouw wezen.
Neem de tijd om na te denken en te mijmeren, spontaan.

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

Ben je je bewust van het verschil tussen voldoening
en genot?
Voldoening is het genot om te kunnen geven en ontvangen =
uitwisseling. Voldoening valt weg als je enkel voor het genot
gaat, omdat genot ofwel geven ofwel ontvangen is = het is
voorwaardelijk handelen.
Vb seks = de liefde bedrijven, de natuurlijke fysieke uiting is de 2de chakra = verbinden. De
macht hier, ligt in het feit dat jij bepaalt waarmee jij je wil verbinden en hiermee bepaal je ook de
vorm. De 2de chakra is energie (=geven) en levensvreugde (=krijgen).
Wie het voorspel begrijpt, bedrijft de liefde en ervaart pure voldoening omdat je je openstelt en
je zowel geeft als ontvangt. De aanraking of wrijving genereert energie en maakt het
gelukshormoon aan. Aanraking is van levensbelang. Durf jij je te laten raken door anderen en
het leven?
Voorspel kan je symbolisch zien als je ervaringen, die je voorbereiden op het weer opgaan in de
bron. Het geeft een ontzettende voldoening als jij ervaringen aanvaard en eruit wil leren omdat
de wrijvingen (= uitdagingen) je helpen je grenzen te verleggen waardoor jij meer aankan. Als jij
enkel de seks wil (het fysieke genot van een orgasme) kan jij nooit de bron of voldoenig,
bereiken omdat je het voorspel (=de opwarming) overslaat. De wrijvingen zorgen voor loutering
en voor mogelijkheden.
Heb jij de zelfdiscipline om de uitdagingen en wrijvingen van je leven aan te gaan, je
grenzen te verleggen en als geschenk voldoening te ervaren?
In de eerste plaats gebruik je hiervoor je lichaam. Strelen en gestreeld worden is een genot. Het
is je intentie waarmee je aanraakt die zorgt voor de verhoging van genot naar voldoening. Hoe
kijk jij naar je lichaam? Zie je die als een ballast of een last? Vind jij je lichaam mooi?
Als je gewoon seks wil is er oppervlakkig genot, wil je je echt openstellen en verbinden zal je
iets hogers ervaren en voldoening halen uit het weer éénworden. Via uitwisseling en het je
durven open te stellen ontdek je jezelf en de bron en vallen meer en meer stukjes weer samen.
Het orgasme is een vluchtig moment van genot dat je leeg achterlaat, als je niet met de ander
verbonden bent.
De symboliek. Leven is de seks hebben met de materie. Door te luisteren naar je gevoel en
dan actie te ondernemen ontstaat er een situatie. Ga je voor het genot van een piekmoment of
kick, voel je je steeds leeg en onvoldaan.Hierdoor wil je steeds meer en meer en treedt er
verslaving op omdat je je wil laven.
Zolang jij je laaft aan een valse god (= een idee) zal je ongelukkig, en onvervuld zijn. Laaf jij je
aan je ziel, de ware bron en god, zal het kleinste en stomste voorval je voldoening geven. Ga je
voor wat goed voelt dan is elke situatie een zegen en iets waarvoor je dankbaar bent omdat het
voldoet aan het potentieel van je ziel.
Is die kick van de schouderklop of die pluim je echt de moeite waard om dan erna weer in
dat zwarte lege gat te vallen? Of wil jij liever de voldoening en vervulling van je eigen potentieel,
dat je vanzelf vult met de warmte dankbaarheid en het licht van weten?
Waar haal jij echt voldoening uit? Noteer het lieve mensen, denken is vluchtig maar als je het
opschrijft, dan brand je het in de materie en kan je er bewust bij stil staan.
Het leven is GEEN gevecht, het is een avontuur, een puzzel die jij MAG leggen. De
puzzelstukjes zijn je onbegrensde mogelijkheden.
Voldoe aan de mogelijkheden van de je ziel en je zal als mens veel voldoening ervaren.
De kosmische energie wil je nu dichter bij jezelf brengen door oppervlakkig genot aan de kaak
te stellen. Voldoening is een belangrijk thema op je pad naar zelfbewustzijn.

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€ - 10% = 35.87€
cholesteril gewoon 90 capsules voor 27.66€ - 10% = 24,89€
cholesteril forte 30 capsules voor 14.98€ - 10%= 13,48€
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.

