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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 16 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

Deze nieuwsbrief bevat zeker schrijffouten. Ik zie ze niet en
eerlijk gezeg neem ik ook niet de tijd om ernaar te zoeken.
WIe wil groeien, kijkt daar doorheen en oordeelt niet of het
fout of juist is.
Pik de essentie en de boodschap op en doe er je voordeel
mee.
Ik schrijf vanuit het hart, laat dit voldoende zijn.

Er bestaan geen problemen, alleen
oordelen.
Om te begrijpen wat het woord problemen inhoud, kijken we
naar de herkomst.
Het is ontleend aan Latijn problēma ‘opgave, probleem’, dat
zelf ontleend is aan Grieks próblēma ‘probleem, obstakel, op
te lossen vraag’, letterlijk ‘wat men voor zich krijgt, wat naar
voren wordt gebracht.
Een probleem is een opgave of een taak. Dat houdt in dat je
iets als een last beschouwd. Een taak is altijd iets dat je
opgelegd wordt of dat jij jezelf oplegt. Een opgave kan je zien
als het opgeven van je gaven en handelen vanuit een starre denkwijze.
Een probleem is een obstakel: het is iets wat je hindert om spontaan te handelen en te
experimenteren. Het is een sta in de weg. Vraag is: wat het in de weg staat. Het staat een
andere visie of zichtspunt in de weg.
Een probleem is iets wat je voorgeschotelt krijgt, iets wat naar voren gebracht wordt. Als jij
de buitenwereld op de voorgrond laat treden, in je leven, zullen ze je van alles wijsmaken en
voorschotelen.
Een probleem ontstaat omdat je iets wil laten inpassen. Je wil voldoen aan iets of je streef een
resultaat na. Een probleem ontstaat als jij wil beantwoorden aan iets wat je ooit hoorde =
aangeleerd kreeg.
Hoe zou je leven eruit zien zonder oordelen, wat zou er veranderen als er enkel het nu is en
geen verleden (oordeel) nog toekomst (doel)?
Een leven zonder oordelen, zonder vakjes, is een avontuur. Een avontuur waar je
experimenteert met dat wat je nu voelt en ervaart. Je hebt geen idee waar je naartoe gaat, maar
je weet wel dat je een heel duidelijke leiding krijgt. Namelijk alles wat goed voelt is jouw
zielepad.
Er bestaan uitdagingen = dat is een uitnodiging om je grenzen te verleggen, om te groeien en
om creatief te zijn. Een uitdaging laat je dingen dagen of met andere woorden je ontdekt
facetten van jezelf. Iets daagt je = het roept iets bij je op, in de zin van herinneren.
Een uitdaging helpt je herinneren wie je bent.
Kijk eens welke problemen jij nu hebt, noteer ze en probeer er het oordeel in te vinden. Een
oordeel is en moeten en een moeten is altijd een jezelf kortwieken en het zwijgen opleggen.
WIe ben jij?

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 maan in boogschutter
Deze nieuwe maan, is verbonden met de
zonsverduistering van 26 december en ze wil dat je diep
in jezelf kijkt. Kijk welke oude gewoonten je in je eigen
veilige comfortzone houden en die ervoor zorgen dat je
het doel van je ziel niet kan bereiken.
De maan in boogschutter
Is de zoeker naar zingeving. Het ontdekken van je eigen waarheid en taak hier op aarde.
Belangrijk is om te leren het onderscheid te maken tussen wat je aanleerde en tussen wat
echt jouw innerlijke waarden en waarheid zijn. Wat voor jou ok is, is dat daarom niet voor
de ander. De boogschutter schiet verschillende pijlen af en stelt zo steeds weer zijn doel
(= waarheid) bij. De valkuil voor de boogschutter energie is het gokken, veel beter is om
gericht op je gevoel af te gaan. Mensen zeggen vaak: “je moet een risico durven te
nemen”. Maar dan stel ik me de vraag: “ Welke risico”s zijn er als je je innerlijke kompas
volgt?” Dat het onbekend is en daardoor wat raar aanvoelt is daarom nog geen risico.
Risico”s neem je als je iets wil bereiken en je dit doet vanuit je ratio, zonder leiding van je
gevoel. Dan leef je vanuit je emoties ( gevoel ontstaan uit angst). Dan ken je zeker
risico”s want een idee draait meestal vierkant uit, als het niet onderbouwd is door je
gevoel.
Dat is de les voor deze boogschutter. Je kan aan kansberekening doen, de wind
meetellen, de afstand tot de schietschijf, de omgevingsfactoren. Maar de zen meester of
de persoon die leeft vanuit zijn eigen innerlijke ruimte, zal blindelings op het gevoel de pijl
recht in de roos krijgen. De zenmeester kent geen risico”s en doet ook niet aan risico
berekening.
Kijk eens in je eigen leven hoeveel maal jij aan risicoberekening doet en waardoor je
afhaakt.
De boogschutter is leergierig dus analyseer jezelf. Is het zinvol wat je doet, lummel jij
maar wat rond, smeer jij stroop en stem jij anderen gunstig of richt jij je pijlen op je ziel?
Je kan ook teveel pijlen in je koker hebben waardoor je met veel bezig bent en weinig kan
concretiseren. Optimisme is een mooie eigenschap maar overmoed schaadt.
Boogschutter wil eerlijk zijn. Maar kan jij wel eerlijk zijn als je oneerlijk bent met jezelf en
je jezelf afwijst? Maak de keuze om vanaf nu tenminste eerlijk met jezelf te zijn.
De rechterhemisfeer is bezet en de maan staat in huis 7
Het viel me direct op dat alle planeten rechts staan. Dus dat wil zeggen dat de klemtoon
op je relaties zal liggen en dat jij nu mag begrijpen hoe jij jouw eigen denken op de ander
projecteert. Leer inzien hoe jij de buitenwereld tot centrum van je leven maakt en maak
nu de keuzes om in de eerste plaats een goeie relatie met jezelf op te bouwen. De
meeste mensen hebben een haat-liefde verhouding met zichzelf. Noteer eens wat je haat
in jezelf en wat je bewondert in de ander. Het feit dat je het herkent in de ander, betekent
dat het al in jou aanwezig is. Anders kan je het onmogelijk herkennen. Vb je zou graag
assertiever willen zijn en gemakkelijker nee durven zeggen tegen de buitenwereld. Zeg
dan tegen jezelf: “ik geef mijn assertiviteit terug de vrije teugel en experimenteer naar
harte lust met het nee zeggen tegen wat voor mij niet goed voelt.”
De maan staat ook in huis 7, het huis van huwelijk en partnerships. Kijk eens naar de
verbintenissen die jij momenteel in je leven hebt, zijn die voedend en verrijkend, of roven
ze energie?
Maan conjunct pallas huis 7, maakt je bewust van het feit dat je denkt anderen nodig te
hebben om je leven en uitdagingen aan te gaan. Als je vanuit jezelf leeft zal je niemand
nodig hebben en is elke relatie die je aangaat een aanvulling in plaats van een vervulling.
Elke vorm van verdrukking en onderdrukking zal nu meer en meer naar boven komen.
Kijk eens hoe jij en waarom jij nog afhankelijk bent van de ander?
Mars qincunx saturnus zal je helpen om je seks leven te balanceren. Want teveel
mensen gebruiken seks nog als pasmunt. Met deze energie komt de klemtoon meer op
de onderlinge communicatie te liggen. Communiceer nu duidelijk met je partner wat je ok
vind en wat je wil veranderen. Seks is zoveel meer dan een goedmakertje of de lijm in
een relatie. Zorg eerst voor een goeie communicatie en wissel dan liefde uit ipv seks uit
te wisselen. Platte seks is gewoonweg dat de vrouw de spanningen van de man
overneemt en helpt te ontladen. Tja als vrouw kan je daar niet echt van genieten tenzij je
het leuk vind dat je man je nodig heeft op dat gebied. Til je relatie een niveau hoger.
Maan driehoek cheiron in ram huis 12, hier kan je een hele diepe oude pijn genezen.
Namelijk je bestaansrecht. Heel veel mensen voelen zich niet erkent, of zijn ongewenst of
hebben het idee niet zichzelf te mogen zijn. Dit mag je nu healen door jezelf te
toestemming te geven om authentiek jezelf te zijn. Zonder dat het uitmaakt wat de ander
van je eist of verlangt, waardevol zijn om je bestaat. De pijn ontstaat op het moment dat
je anderen belangrijker vind dan wat goed voor jou voelt. De grote pijn zal je boosheid zijn
omdat je je niet gezien voelt.
Kijk bij jezelf hoe jij jezelf afzondert, hoe jij altijd in het middelpunt wil staan, hoe moeilijk jij
kan delen met anderen, hoe moeilijk je het hebt met gezag. Erken deze diepe pijn, dat is
de eerste stap naar jezelf wil zien en daardoor ook gezien kunnen worden door anderen.
Er is ook nog veel verwarring bij de mens, als hij hoort dat hij zichzelf mag zijn. De
meeste mensen denken dan direct aan hun persoonlijkheid: hun persoonlijke noden en
eisen. Maar dit heeft niks met jezelf te maken, maar alles met je persoonlijkheid. Jezelf
dat is je kern = je ziel. Je ziel eist niks en heeft niks van je nodig, alleen nodigt ze je uit
om authentiek gestalte te geven aan haar potentieel. Ze vraagt je om het heel simpel te
houden: doe enkel dat wat je op het lijf geschreven is of maw dat wat goed voor jou voelt.
Je komt op aarde om uiting te geven aan je potentieel. Dit is een ontdekkingstocht: wat
werkt voor jou? Wat voelt goed? Wat geeft energie en vreugde? En laat het nu net dat zijn
wat mensen zo hardnekkig proberen te vermijden: ontdekken en experimenteren.
Zekerheid boven vrijheid, ongemak boven vreugde, vakjesdenken boven experimenteren,
vasthouden boven ontdekken.
Deze energie vraagt je om diep in jezelf te kijken waar je het meeste bang voor bent.
Maan inconjunct uranus. Uranus (verandering) is het tegenovergestelde van saturnus
(structuur) zorgt voor impulsiviteit, een willen onafhankelijk zijn maar toch op een
charismatische manier. Hoe die zal uitwerken hangt af van hoe jij je moeder ervaren hebt
als kind. Was die relatie voedend dan heb jij een goed zelfbeeld en je kan energie goed
richten. Was je moeder negatief dan is er schuchterheid, gevoel van onveiligheid, rebellie,
zijn er slaap en eetstoornissen en is er aanleg tot verslavingen. Hierboven las je dat het
nu belangrijk is om jezelf te zijn en je eigen plek in te nemen. Doe dit uit vrije wil anders
zal uranus wel wat bommetjes droppen. Boogschutter is een vuur teken en passioneel,
mars staat tegenover uranus wat zeker zal zorgen voor opschudding en veranderingen.
Je kan je moe voelen, geïrriteerd, het gevoel dat dingen te traag gaan. Het weer kan alle
kanten op en zo ook onze emoties. Alles is erop gericht om je los te schudden.
Maan half sextiel mars: binnen deze energie kan jij ontdekken hoe je denken werkt, en
kan jij hierdoor een sterke inspiratie bron worden voor anderen. Onder deze energie
wordt het leuk omdat je eenmaal je het mechanisme van je emoties begrijpt, jij meester
kan worden over je eigen leven. Een sterke en levendige energie.
Maan half vierkant saturnus: wil de dingen wel gecontroleerd en gedisciplineerd laten
verlopen en vraagt je om je innerlijk licht te volgen in plaats van je plicht te doen. Je bent
meer dan je persoonlijkheid. Je bent een kanaal van de bron en je geeft stem aan de
geschenken die je ziel meegebracht heeft op aarde. Je ziel wil haar geschenken
zichtbaar maken en delen met de anderen.
Kijk eens hoe jij nog worstelt met het doen van je plicht.
Al bij al weer en heel dynamische energie met veel mogelijkheden om los te laten, te
healen en tot jezelf te komen.
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.

Waarom mededogen krachtiger is dan medelijden
Medelijden is een oordeel omdat je de ander bekijkt vanuit je
eigen standpunt. Je ziet iets bij die ander dat jij niet leuk vind.
Dat wil zeggen dat jij zou lijden moest jij je in die situatie
bevinden. Dus laat jij die ander mee lijden met jou door die
ander te behandelen als is hij er "erg" aan toe.
Medelijden is die ander de boodschap geven dat hij
problemen heeft en dat hij ze niet zelf kan oplossen.
Het mooie aan mededogen is dat jij de dingen kan dogen of
accepteren. Je kan accepteren dat de ander anders denkt en
voelt, dat de ander andere prioriteiten en gaven heeft.
Met mededogen kan je de ander zeggen: ik zie dat je worstelt maar ik gun je de mogelijkheid
om sterker te worden en op jezelf te leren vertrouwen. Dit is het mooiste geschenk dat je de
ander kan geven = dat hij mag leren om zichzelf te worden en de eigen grenzen te ontdekken.
Worstelen is anders dan lijden, met worstelen test je je kracht en creativiteit. Alles is een
oefening, een experiment in het creeren van een balans, een schepping, een vorm.
Kijk eens in je leven met wie je momenteel medelijden hebt en kijk eens of jij dat die ander kan
gunnen? Msschien lijdt die ander veel minder dat jij denkt.

Wat nu enorm belangrijk is om te
begrijpen.
Het concept realiteit en wat het inhoud. Het is van het
allergrootste belang dat je dat nu echt begrijpt.
Oordelen en angsten en daarmee vermijdinsgedrag,
zorgen ervoor dat jij je niet meer kan openstellen. Als jij je
niet meer kan openstellen wil dat zeggen dat jij leeft in een
box of subrealiteit.
Het verschil tussen je subrealiteit en de realiteit
De realiteit is benoemen wat je ziet ZONDER oordeel. Eigenlijk is je realiteit de dingen
benoemen zonder gevoel. Gewoon opsommen wat je ziet, zonder er enige vorm van
gevoel of emotie aan te verbinden.
Een subrealiteit is een ongegrond idee of mogelijkheid. Het is niet afgetoetst aan je
voelen en daarmee ongegrond.
Pas erna kan je dan bepalen wat je ermee wil of wat je er wil van maken.
De realiteit is als een blokkendoos. Je krijgt een aantal blokken en erna bepaal jij wat je
ermee zal maken. Als jij al op voorhand zegt, ze zijn te klein, de verkeerde vorm, een
lelijke kleur, .....dan verlies jij je zin om creatief te zijn en om er een eigen creatie van te
maken.
Openstaan en ontvankelijkheid zijn 2 sleutelthema"s als jij jezelf tot uiting wil brengen.
Want wat je krijgt weet je niet, en wat je ervan kan maken weet je ook niet, want dit is juist
de uitdaging en avontuur.
Probeer eens de volgende weken hier heel bewust naar te kijken, dus als er zich een
probleem voordoet probeer de realiteit en je subrealiteit te ontdekken. Je zal merken dat
dit in het begin moeilijk is maar heel snel zal je hiermee spelen.
Je zal merken dat als je dit onder de knie hebt er veel meer ruimte en vrijheid zal komen.

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
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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.

