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Volle maan 12 november 2019
Je dromen realiseren
Isabelle Lambrecht www.zichtbaar.be

INHOUD NIEUWSBRIEF
- Groepshealing op afstand
- Het ascentiepad zichtbaar
- Kan jij de toekomst voorspellen?
- Volle maan in stier
- zijn het leven en de kosmos hetzelfde?
- Hoe geef jij gestalte in je leven aan verwondering?
- Wat remt je om open te staan voor het leven?

Aanbod
- Groepshealing
- - Transformatie tekening
- traject delete angstprogrammatie
- boek het ascentiepad
- de stress van de zomer ontladen via een zalige massage
Vastgoed spanje

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 12 november 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

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

Kan je de toekomst voorspellen?
Deze vraag kreeg ik laatst gesteld.
Het antwoord is natuurlijk nee. Om de eenvoudige reden
dat het onmogelijk is om de toeomst te voorspellen. Dit
omdat elke mens gezegend is met de vrije wil en daarmee
niks vaststaand, noch zeker.
Een mogelijke tendsen
Wel is het zo dat elk van ons een bepaald potentieel in zichzelf herbergt en van hieruit
kan men soms een tendens voorzien. Voorbeeld: ALs je te dicht op de auto voor jou rijd
heb je een mogelijkheid dat jij niet op tijd kan remmen. Dus zal men je een ongeval
voorspellen. De toekomst voorspellen is een spelletje van de ratio en daarmee een
illussie.
Toekomst voorspelling is een vorm van manipulatie. Teveel mensen weigeren nog
hun scheppersmacht te herkennen en verantwoordeijkheid voor zichzelf te nemen. Dan
zoeken ze hun toevlucht bij anderen die hen zeggen wat ze "moeten" doen. Als een
mediuam iets als een zekerheid neerzet, zullen veel mensen maar al te graag er
waarheid aan hechten, omddat ze hiermee een zekerheid en houvast hebben. Op die
manier zullen ze ernaar leven en het vanzelf tot realisatie brengen.
et is simpel in het leven: als jij accepteert dat jij gedoemt bent dan zal zo geschieden.
Accepteer jij dat jij gezegend bent, dan zal dit zo geschieden. Voor het leven maakt het
niks uit hoor wat jij kiest. JIj bent de enige die het resultaat zal ondergaan.
Je toekomst hangt af van de keuzes die jij maakt of met andere woorden, het hangt af
van wat jij toestaat in je leven.
Maar heb je er al eens bij stilgestaan wat je met de toekomst bedoelt? Met de
toekomst bedoel je in essentie of symbolisch, het hoe jij je zal voelen. Ook in mottige
omstandigheden kan jij je goed voelen. Goed voelen hangt af van hoe je naar de dingen
kijkt.

Zekerheid loslaten en het leven omarmen
Mensen zijn op zoek naar zekerheid en controle omdat ze bang zijn iets verkeerd te doen
en daarmee pijn (=gebrek) over zich af te roepen.
Leer het leven zien als boeiend in plaats van als een pijnlijk geval.
Leer alles in je leven als spiegel te gebruiken ipv naar een glazen bol te zoeken.

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.

Zijn het leven en de kosmos, hetzelfde?
Iemand vroeg me het volgende: Het leven zelf weet alles
beter, wat we nodig hebben. Wat is het leven eigenlijk, wat
bedoeld u daarmee? werken leven en kosmos samen?
Het leven weet alles beter.
Het leven is de bron, die alles verbindt. Het leven is zuivere en onpersoonlijke energie.
Omdat het leven onpersoonlijk is oordeelt ze niet, noch kent ze emoties. Het leven is
enkel een bron van liefde en ze laat zich gebruiken door elke ziel. Is er een ziel die leeft
vanuit zelfafwijzing, dan zal het leven je zelfafwijzing teruggeven maar op zo een manier
dat jij de liefde = balans in jezelf kan herstellen.
Het resultaat hangt natuurlijk af van je vrije wil = het hoe jij met de dingen omgaat.
Voorbeeld iemand die zichzelf afwijst en opofferend gedrag vertoont, zal een partner
aantrekken die ook zichzelf afwijst maar die eisend gedrag vertoont. Beide leven vanuit
zelfafwijzing maar vanuit 2 totaal tegenovergestelde mechanismen. Hierdoor kan jij de
balans in jezelf terug herstellen.
Werken leven en kosmos samen? Leven, kosmos, de bron, universele intelligentie, .....
is allemaal hetzelfde. Enkel wij de mens, zien dingen losstaand van elkaar en geven
dingen een naam en eigen leven. Maar het zijn gewoon verschillende facetten die
benoemd worden. Het leven is het toneel waarop de mens zich kan uitleven, de kosmos
is het geheel invloeden die alles binnen een structuur houdt, de bron is voeding en liefde,
universele intelligentie is de creativiteit en onbegrensde mogelijkheden, de mens is een
deeltje van de schepper die deze bepaalde frequentie uitwerkt en gestalte geeft.

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

Volle maan in stier: je dromen
realiseren
Met volle maan, komt alle energie vrij, zowel van je
denken als voelen. Beiden trekken om het hardst om je
aandacht.
Aangezien het voelen ALTIJD de functie van kompas heeft, richt je je denken op het
thema waarin de maan staat.
Tijd om de stier bij zijn horens te nemen.
Deze volle maan staat in stier kan je zien als een soort van extra kans, omdat deze
energie ideaal is om je dromen tot realiteit om te zetten. Het lijkt wel alsof de vorige 24
maanden een voorbereiding waren op dit moment. Deze volle maan opent het volledige
potentieel van het hoofdaspect van 2019, zijnde saturnus sextiel neptunus.
Saturnus is de vormgever, de structuur en neptunus zijn je dromen het ongrijpbare, dat je
hier op aarde komt hard maken. Iets hard maken is het letterlijk gestalte geven aan een
idee. Dit zorgt ervoor dat je voldoende geduld en kracht hebt om problemen aan te
pakken. Onder deze energie zullen belangrijke keuze gemaakt worden inzake je thuis,
gezin en relaties.
Kijk nu eens naar de laatste 2 jaar, het lijkt alsof alles nu in 1 punt gebundeld wordt. Waar
ben jij de laatste 2 jaar mee bezig, wat is de rode draad. In 2018 ging je een andere
richting op en in 2019 werd deze concreter. Wordt je daar nu helemaal bewust van en ga
er helemaal voor.
Je dromen waarmaken
Dit is de power van november 2019 want het wordt versterkt door een positief aspect met
pluto. Dit aspect zorgt voor een intensivering van je gevoel en emoties. Je voelt je dieper
verbonden met jezelf en wie in relatie is, voelt zich dieper verbonden met de partner. Stel
jezelf open voor je gevoel en emoties, ze zijn je leidraad naar een beter leven.
Nog teveel mensen zijn bang van hun gevoel en emoties omdat ze niet weten wat ermee
aan te vangen. Een goed begin is om gewoon op te schrijven wat je voelt en het te
herlezen. Op die manier geef je ze een plaats en kan alles al in beweging komen, want
zolang je ze niet wil zien en wegduwt, kan er natuurlijk niks veranderen.
Verandering is beweging.
Pluto is de kracht van de ziel en haar instrument, het gevoel. Deze brandt een laser
door alles heen. Veel mensen vertellen me niet te weten wat hun droom is. Dan komt dat
omdat je het te ver of met andere woorden buiten jezelf zoekt.
Het is de droom van elke mens om gelukkig te zijn. Gelukkig zijn is je goed voelen. Begin
dus bij dit eenvoudige uitgangspunt. Goed voelen, wat houdt dit voor je in en waarom ben
je er zo bang voor?
Zo eenvoudig en toch zo abstract en angstaanjagend voor de meeste mensen. Begin
met te ontdekken wat je een goed gevoel geeft, dat zijn vb alle dingen die je laten
glimlachen en je ogen laten stralen. Als ik naar de capriolen kijk van de kitten, die ik nu 10
dagen in huis heb, dan kan ik niet anders dan me goed te voelen. Die kleine is zo speels,
onbevangen en het is hilarisch om te zien hoe graag hij het zichzelf moeilijk maakt. Dan
balanceert ie op een smalle leuning, dan wringt hij zich weer door een super klein gaatje
of probeert zich aan een stenen muur op te trekken. En nooit is hij ontmoedigd. Hij
verkent onbevangen zijn wereld. Valt hij en trekt in zijn val een kussen op zijn kop, dan
springt hij weeral naar het volgende om te spelen. Met zijn grote kijkers blikt hij
nieuwsgierig de wereld in. Krijgt hij een vermaning dan zet hij een hoge rug op, kijkt me
boos aan en gaat in de aanval. Zich onbewust van het feit dat ik zoveel groter ben en
hem met één klap kan vellen. Schitterend gewoon.
Het lijkt wel een droom: gelukkig zijn, onbevangen, in volle overgave experimenteren en
nieuwsgierig zijn, je grenzen verleggen, leven in vertrouwen ipv in angst. Kort
samengevat: jezelf durven te zijn.
Volle maan in stier
Een droom waarmaken is altijd een stuk van jezelf delen met de wereld. Een stuk van je
potentieel = je talenten = dat wat je spontaan en vanzelf afgaat en het geeft je een goed
gevoel en energie.
Velen hebben de droom om rijk te worden maar dat is niet de echte droom. De essentie
die eronder ligt is om via de rijkdom vrij te zijn om je eigen ding te doen, de ruimte krijgen
om te scheppen. Zijn ze dan rijk, dan zijn ze doodsbang om tekort te komen of hun
rijkdom kwijt te spelen. Dus ondanks de rijkdom, komen ze er toch niet toe om gelukkig te
zijn en hun eigen ding te doen. Je ziet je hebt geen rijkdom nodig om te scheppen. Blijf
altijd dicht bij dat wat je ECHT wil in je hart. Scheppen gebeurt altijd in je hoofd.
De energie van de stier is verbonden met wortelen en nestelen = je je eigen plek toeeigenen. Dit vanuit je materieel en geestelijk bezit. Je geestelijk en materieel bezit,
zorgen ervoor dat jij voor je eigen levensonderhoud zorgt, je jezelf wil ontplooien en je
gevoel van eigenwaarde bepaalt.
Of jij nu leeft uit de hand van je partner of uit de hand van de staat (dop in België en
ziektewet in Nederland), dan is dat jouw manier om in je eigen onderhoud te voorzien.
Hoe meer je zelfrespect en eigenwaarde groeit, hoe meer jij vanuit eigen hand zal kunnen
leven. Het is altijd de mate van eigenwaarde die ervoor zorgt hoe “rijk” jij je voelt.
Ik heb 12 jaar uit de hand van mijn ex-echtgenoot geleefd en ik heb een 18 maand uit de
hand van de staat geleefd en ik voelde me klein en on-waardevol. Door het risico aan te
gaan en ervoor te kiezen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf, werd mijn
leven plots veel rijker en boeiender. Was het gemakkelijk? Nee hoor, want de eerste jaren
waren gedragen door angst om het niet te kunnen rooien. Nu laat ik dat los, leef in het nu,
ga zoveel mogelijk nieuwe dingen aan en geniet van de rijkdom van het moment zelf. Zo
vind ik meer en meer mijn eigen plek hier op aarde. Wil jij ook je eigen plek vinden op
aarde?
Heb ik een droom? Zolang ik mezelf reddeloos verloren voelde, had ik de droom om de
wereld te redden. Hoe dichter ik bij mezelf kom hoe meer de klemtoon komt te liggen op
het genieten en ontdekken. Mijn droom is nu om alle kansen aan te gaan die het leven
me aanreikt. Als je leeft vanuit liefde verrijk je zowel je eigen leven als de wereld. Hoe is
het met jou gesteld? Wil jij nog redden of sta jij al open om te genieten?
Hoe richt jij jouw stier energie: volharding in de boosheid en koppig vasthouden aan
het vertrouwde of ben je trouw aan jezelf, zorgzaam en geduldig genietend van de goede
dingen des levens? De stier energie is praktisch en realistisch en met een zekere naïviteit
bouw je vast besloten aan je leven. Heb jij alle kinderlijkheid teloor laten gaan ten
voordele van je verstikkende ratio? Doe eens iets naïef of kinderlijks de volgende dagen.
Al is het maar in een plas water springen, maakt niet uit maar activeer terug dat stukje
naïviteit en wees je weer bewust van het feit, dat alles in het leven toegestaan is.
Mars sextiel jupiter, zorgt voor voldoende energie en daadkracht en overvloed om je
maximale kansen op succes te geven. Kijk wat je struggle was de laatste 2 jaar en in
plaats van dit te proberen te vermijden, focus je nu op wat je wel wil.
Maan oppositie mercurius retrograde, wil je dat anderen je gevoel begrijpen. Maar als
jij leeft in zelfafwijzing, begrijp jij zelf je gevoel niet, laat staan dat je het dan kan
communiceren. Je gevoel zal je denken uitdagen en communicatieproblemen bloot
leggen. Het zal je ook duidelijk maken welke problemen jij schept door je denken en
gevoel van elkaar los te koppelen. Met een mercurius retrograde is er altijd vertraging in
afspraken, leveringen en miscommunicatie, internet problemen, brieven die verloren
gaan. Maar er is voldoende ruggesteun vanuit saturnus, neptunus en pluto
Maan conjuct vesta nodigt je uit om zelfopofferend gedrag los te laten en om het te
vervangen door de ware dienstbaarheid. Je bent dienstbaar aan het leven en de bron als
jij je jezelf ontplooit. Jezelf ontplooien is door je gaven en talenten de wereld verrijken.
Het is beter om dingen te proberen en te “falen” dan om het leven te proberen te
vermijden. Er is trouwens geen falen, want als je “faalt” of als iets mislukt, wil dat enkel
zeggen dat jij een besluit nam vanuit je hoofd, in plaats vanuit je hart.
Wil jij het jezelf ook gemakkelijker maken en je persoonlijk proces
versnellen? Schrijf je dan in voor de groepshealing van12 november. 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 12 november om 23.00u via
isabelle@zichtbaar.be en kost maar 15€ incl verslag.

Hoe geef jij gestalt in je leven aan verwondering?
Verwondering kan je vanuit 2 pistes beleven:
- of je beleeft je het leven als een wonder
- of je beleeft het leven vanuit een verwonding
Maak de oefening bij jezelf en kijk wat jij nodig hebt om
het wonder van het leven te ontdekken. Tip: als je ervan
kan uitgaan dat alles in het leven altijd juist is, dan zal je het wonder en de interactie van
alles onderling ontdekken.
Een wonder is een meerwaarde, iets wat je plezier geeft.
- de natuur met haar vruchten, die 100% ten dienste van de mens en het leven staat
- de zon die elke dag schijnt en licht geeft
- de zaadcel die uitgroeit tot iets
- de onderlinge verbondenheid
- de ongelooflijke kleurenpracht en diversiviteit op aarde
- mededogen en liefde
- een glimlach en reikende hand
- de lichte energie na een stevig onweer
- de kracht van de wind
- de creativiteit en vrije wil op aarde
- de zuivere lach van een baby
- de veerkracht van de mens
- het wonder van aantrekking en uitwisseling
- het ingenieuze concept van het menselijke lichaam
......
Voor welke wonderen ben jij dankbaar in je leven?
Het leven vanuit een wond of verwonding.
- Als je leeft vanuit een wond dan ben je vaak verbaasd maw je hebt vaak het idee dat
iets buiten jou je de baas is.
- Je kent vele momenten van onsteltenis of je structuur die als een kaartenhuisje in elkaar
stort.
- Verbijstering verlamt je ook vaak omdat je je eigen spoor bijster bent.
- Wat anderen je "aandoen" slaat je met verstomming omdat jij jezelf geen stem durft te
geven.
- Verrassingen vind je niet leuk want het lijkt alsof jij je eraan kan branden.
- De angst om je te branden aan het leven zet je steeds weer onder spanning.
- Nieuwe dingen ervaar jij als een opschudding.
- Het leven bevreemd je omdat jij een vreemde bent van je eigen bron.
- De verslagenheid is groot, omdat jij leeft vanuit het idee dat je onmachtig bent en geen
stem hebt in je eigen leven.
In deze opsomming vind je in elke zin een synoniem terug voor het woord verwondering,
beleefd vanuit een pijnlijk gegeven. Zo kan je beter de gelaagdheid van deze kant van
verwondering begrijpen

Wat remt je om open te staan voor het
leven.
Om de stierenergie van deze maand volledig tot onplooing
te laten komen is het belangrijk om open te staan voor het
leven.
In de elementenleer is het element hout, verbonden
met hoe jij je openstelt voor het leven.
Hout staat voor groeien en ontdekken = experimenteren, het zien, het oosten =
levendgevende en healende energie, lever en galblaas. Hout voed vuur en metaal remt
hout. Vuur staat voor je passie, heersen en transformeren. Metaal staat voor je
concentratie en onderzoek en is verbonden met de neus.
De elementen en hun uitwerking
Het element Hout (groen) staat voor de lente. Hout staat als een kind open voor de
wereld. Een Houtmens heeft een brede belangstelling en weet anderen tot samenwerking
te brengen. Hout maakt graag plannen waar hij enthousiast aan begint maar slaagt er niet
altijd in om zijn doelen te bereiken.
Positieve kanten: positief ingesteld, flexibel, meelevend, welwillend, sociaal, gezellig,
zinnelijk, vruchtbaar, creatief
Negatieve kanten: kwaadheid, snel de moed verliezen bij tegenslag
Vuur is extravert en wil graag de leiding nemen, is ambitieus en wil iets veranderen. Vuur
is uit op macht en neemt veel risico's. Vuur kan anderen enthousiast voor iets maken
maar trekt zich terug bij tegenslag en raakt dan teleurgesteld.
Positieve kanten: passie, vreugde, hartstochtelijk, dynamisch, vitaal, enthousiast,
stralend, doelgericht, besluitvaardig
Negatieve kanten: verblindend, vluchtig, neiging tot arrogantie, agressief, egoïsme,
egocentrisch
Metaal kan zich goed concentreren en zich ergens in vastbijten. Dat geeft Metaal een
onbuigzame en resolute inborst. Een Metaaltype wil het beste en komt vaak op voor
mensen die het minder goed hebben of minder goed bedeeld zijn. Het doel van Metaal is
het aanbrengen van orde in de wereld. Metaal is onafhankelijkheid en heeft een eigen
mening en standpunt wat kan leiden tot zwart-witgedachtes.
Positieve kanten: doorzettingsvermogen, plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel,
bereidheid tot risico's nemen, logisch denken, wijsheid, streven naar het beste,
communicatief, sociaal
Negatieve kanten: neiging tot hardheid, droefheid, melancholisch, nostalgisch
Zelfonderzoek
Is je vuur in balans of laat jij je verstikken door het metaal? Of met andere woorden neem
jij de leiding over je eigen leven of bijt jij je vast en sta je niet meer open.
Vanuit de hoek van de spreekwoorden, ontdekken we meer vinden we extra wijsheid. Kijk
welk spreekwoord je aandacht trekt en ga ermee aan de slag.
dat snijdt geen hout (=dat heeft er niets mee te maken; het bewijst niets)
alle hout is geen timmerhout (=niet iedereen beschikt over dezelfde kwaliteiten / niet
alles is van voldoende kwaliteit)
een houten/stijve Klaas zijn (=een saaie piet)
er klopt geen hout van (=het is geheel onjuist)
ergens geen hout van snappen (=er niets van begrijpen)
geen hout snijden (=houdt geen steek)
het is een pleister op een houten been (=het is een nutteloos voorstel)
op een houtje bijten (=honger hebben)
op eigen houtje doen (=iets zelfstandig (eventueel op eigen initiatief) ondernemen)
uit het goede hout gesneden zijn (=van goede afkomst zijn / een goed karakter
hebben)
van dik hout zaagt men planken (=niet al te nauwkeurig of zorgvuldig werken)

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.

