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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 12 december 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 want wat ik deel, deel ik van harte
https://www.zichtbaar.be/geef-altijd-uiting-aan-jezelf-en-maakfouten/

De symboliek in het verhaal van vrouw
Holle
Het sprookje van vrouw Holle is een sprookje van Grimm, voor
het eerst opgeschreven in 1812. Het is een van de weinige
sprookjes waar een Godin in voorkomt! Vrouw Holle wordt ook
wel Holda, Hölle of Hel genoemd. Zij is de godin van de
onderwereld die heerst over het rijk der doden.
Het verhaal is cursief gedrukt.
Vrouw Holle–
Er was eens een weduwe, die twee dochters had. De één was
mooi en ijverig, de andere lelijk en lui. De luie was haar
dochter van deze hield ze het meeste. Haar stiefdochter liet ze alle werk doen. Het arme meisje
moest elke dag op straat zitten bij de waterput en zoveel spinnen, dat vingers bloeden. Op een
dag was de spoel zo bloederig, dat ze niet anders kon dan deze af te wassen. Toen ze zich over
de put boog, schoot de spoel uit haar handen en viel in de diepe donkere put. Ze begon te
schreien, liep naar de stiefmoeder en vertelde van haar ongeluk. Maar die werd alleen maar
heel boos en zei onbarmhartig : “Als je de spoel erin hebt laten vallen, moet je er die maar weer
uithalen. “
De 2 dochters kan je zien als de 2 personen die jij kan zijn. Als jij jezelf bent ben je mooi en
ijverig. Leef jij in angst en zelfafwijzing, dan wordt je hebberig en lui.
De hardvochtige stiefmoeder
Moeder aarde en het leven zijn liefdevol maar als jij de buitenwereld tot centrum maakt dan
maakt de moeder plaats voor de stiefmoeder die materie heet. De stiefmoeder wil enkel
resultaat Deze kijkt alleen naar de buitenkant, hoe goed presteert het meisje? De stille,
liefdevolle aandacht van het meisje – een teken dat ze het contact met de bron nog niet heeft
verloren – wordt niet gezien, noch herkend, noch gewaardeerd. Het egoïstische kind word
verwend en beloond, want daarin herkent de valse moeder zichzelf. De twee zusjes kan je zien
als twee aspecten van jezelf : je essentie die invoelend en liefdevol geeft en het rationele
denken dat enkel hebzuchtig is en wil overleven. Gevoel wordt gezien als een slechte
eigenschap, omdat de kracht ervan onbegrepen is.
Toen ging het meisje naar de waterput terug en wist niet wat ze beginnen moest, en in haar
angst sprong ze de put in om de spoel te halen. Ze verloor het bewustzijn, maar toen ze weer
wakker werd en weer tot zichzelf kwam, lag ze in een prachtige weide; de zon scheen en er
stonden duizenden bloemen. Ze stond op en liep de weide af en kwam bij een boom vol met
appelen en de boom riep: “Schud me toch, schud me toch, want de appels zijn allemaal rijp!” Ze
schudde de boom zodat de appels vielen alsof het regende, en ze schudde zolang, tot er geen
een meer hing, ze legde al de afgevallen appels op een hoop, en toen wandelde ze weer
verder. Daar kwam ze bij een oven vol met brood, en het brood riep: “Haal me eruit, haal me
eruit, anders verbrand ik: ik ben al lang gaar!” Ze ging erheen en haalde platen vol brood eruit.
In de put
Spinnen bij een waterput verwijst naar de schikgodinnen die ook de levensdraden spinnen
gezeten bij de levensbron en zo het levenslot bepalen. We hebben allemaal onze eigen
levensdraad, die ons de weg wijst, als we onze innerlijke bron gehoorzamen. De levensdraad is
ons gevoel en alles wat ons een goed gevoel geeft, is ons op het lijf geschreven. De spoel is
hier de aangeleerde structuur of het idee waaraan ze moet voldoen. Ze verliest ze in de bron,
omdat deze aangeleerde structuur niet goed voelt. Door in de put te springen neemt ze contact
met haar innerlijke kern en leert ze weer te geloven en te vertrouwen in zichzelf. De spoel (de
aangeleerde denkpatronen) zal ze vinden onderaan de put (= onderbewustzijn).
De meeste mensen ontdekken terug zichzelf nadat ze heel diep in de put gezeten hebben. Pas
dan is de mens bereid om uit te breken en om meer zichzelf te zijn. Pas als je diep in de put
gaat, diep genoeg zinkt, kan je de goed verborgen gedachten van zelfafwijzing ontmoeten en
ervoor kiezen om die los te laten. Pas als je heel diep in de put zit, is totale bevrijding mogelijk.
In je diepste ellende kan je kiezen voor jezelf en de reis naar zelfkennis aanvangen. Die put
van diepe ellendige emoties blijkt namelijk een tunnel naar de onderwereld. De onderwereld is
de wereld van je emoties van alle angsten, die je zoveel mogelijk probeert te verdrukken.
Daarom is deze tunnel er eentje naar het licht ipv naar de duisternis. Via het water van haar
emoties bereikt zij een heerlijke lenteweide vol bloemen. Water staat voor gevoel, maar als je
leeft vanuit zelfafwijzing leef je vanuit wat niet goed voelt = emoties. En omdat emoties
onaangenaam zijn verdringen de meeste mensen ze (= de put)
Appeltjes plukken en broden halen
In het leven zijn er heel wat uitdagingen en kansen die naar je roepen. Maar al je bang bent om
je vingers te branden of als je hoogtevrees hebt, mis je heel wat kansen. De drie beproevingen
hier in het verhaal staan ook voor de drie aspecten van de Godin, als maagd, moeder en oude
vrouw. Als maagd ontwaakt ze in de weide vol bloemen = uitnodiging om te genieten van de
veelzijdige mogelijkheden op aarde. Zij plukt de bloemen en daarmee het leven! Dan hoort ze
de roep van de appelen : pluk me. Dat is de uitnodiging die elke mens krijgt om zijn eigen
potentieel te plukken = vorm te geven. Dit komt ook overeen met de 2de chakra= je
levenskracht, levensvreugde en creativiteit om te scheppen = scheppingsdrang. Dit is de
ontdekking van je scheppingsmacht en seksualiteit (levensenergie).
In het Bijbelse verhaal is het een zonde als Eva in de tuin de appel plukt, omdat dit zorgt voor
nieuwsgierigheid en het willen vorm geven aan je eigen authentieke frequentie. Op het moment
dat je authentiek wil zijn, komt er een stukje strijd om jezelf vorm te geven. Je valt uit het
paradijs, omdat er in het paradijs geen scheppingsdrang is. Hier op aarde, is de
scheppingsdrang de grote uitdaging die zowel voor vreugde als voor verdriet kan zorgen, zolang
je deze niet goed begrijpt. Voor de Godin is het een noodzakelijkheid om tot bewustzijn te
komen, want seksualiteit is creativiteit en de macht om het geschapene ook te baren = vorm te
geven. Het meisje volgt haar instinct, de natuur zelf roept haar, de appelen schreeuwen, dus zij
luistert. Na het plukken van de appelen is zij geen maagd meer. Eenmaal geproefd van de appel
wil ze meer. De volgende stap zijn de broodjes in de oven die gaar zijn en haar toeroepen: “haal
me eruit, ik ben gaar anders verbrandt ik” Zij mag kinderen ter wereld brengen. Elke gedachte,
elk project is ook een kind dat jij baart. Dit is de roep om met je talenten te experimenteren, om
je passies de vrije hand te geven, om uiting te geven aan wat in jou leeft omdat het je anders
zou verbranden.
Vrouw Holle
Eindelijk kwam ze bij een klein huisje. Een oude vrouw met grote tanden, keek uit het venster.
Die tanden joegen haar angst aan en ze wou ervan weglopen. Maar de oude vrouw riep haar
na: “Waarom ben je bang, lieve kind? Blijf bij me. Als jij alle huiswerk wilt doen, zal het je goed
gaan. Je moet alleen zorgen, dat je mijn bed goed schudt, zodat de veren vliegen, dan sneeuwt
het in de wereld, ik ben vrouw Holle!” Toen de oude vrouw zo vriendelijk tegen haar sprak, vatte
het meisje moed, stemde toe en kwam bij haar in dienst. Ze deed alles tot grote tevredenheid
en schudde het bed steeds met zoveel geweld, dat de veren als sneeuwvlokken rondvlogen;
maar ze had dan ook een goed leven bij haar, geen enkel boos woord en elke dag haar natje en
haar droogje.
Ze schrikt van de grote tanden. Elke mens heeft schrik van het onbekende ( de grote tanden)
Vrouw holle heerst ook over hel of de holle wereld der geesten. De holle wereld verwijst naar je
denken (= ongegrond, luchtkastelen, illusies). Het huis van vrouw holle is het huis waarin jij leeft
of het denken dat jouw leven en gedrag vorm geeft. Het hoofd kan echt een hel zijn, als die
gevuld is met gedachten van angst en gebrek. Dan lijkt het alsof het leven een straf is, donker
en duister. Maar wie de moed heeft om bewust in het leven te staan, zal in het ouder worden
wijzer worden en meer leven vanuit vertrouwen (= trouw zijn aan jezelf) en daarmee ontdekken
dat het leven een magische plek is. Je hoofd herbergt ook het Elysium der Gelukzaligen. Holda
hield in haar berg grote feestmalen met eeuwig zang, dans en mooie vrouwen. De godin Hel
zelf wordt voorgesteld als voor de helft zwart en rottend en voor de andere helft roze.. In het
sprookje lijkt vrouw Holle lelijk en dus gemeen, omdat als jij niet luistert naar je innerlijk bron, jij
gestalte geeft aan duistere gedachten van angst met grote gevaarlijke tanden. Als er
hardvochtigheid is, kan liefde niet meer herkent en erkent worden en dan ontstaan er
gedrochten en duisternis.
Bij vrouw Holle ervaart het meisje de fase van de oude vrouw, haar winterperiode. Zo leert ze
dat alles zinvol en waardevol is en ook dat het je oordeel is die voor de angst zorgt (grote
gevaarlijke tanden ipv gewoon grote tanden). Ze ontdekt er ook dat elke lelijke vorm (=
uitdaging) uiteindelijk een gift zal blijken te zijn. Als zij de opdracht van het leven (het rein
houden van het huis) vol accepteert en met ijver en vreugde volbrengt dan sneeuwt het op
aarde. Sneeuw is zacht, rein en mooi. Maw als jij mee stroomt met het leven, als jij ja zegt
tegen het leven en met levenslust en vreugde je stappen zet, dan verrijk jij ook de wereld. Door
ijverig en vanuit het hart te leven hou je leven rein (sneeuw). Het leven is constante verandering
en constante beweging dus wie ijverig is is flexibel, staat open voor het leven, experimenteert
en probeert. Wie lui is, blijft in zijn veilige comfortzone en zal geen stem geven aan het mooie
en de talenten in zichzelf. Als ze het kussen opschud om de veren te laten vliegen, wil dat
zeggen dat zij haar denken reinigt van oude, zelfbeperkende gedachten. Schud dus je oude
ervaringen en herinneringen van je af en onthoud enkel wat jij nodig hebt om je goed te voelen
in je eigen vel.
Deze laatste fase is de fase van de wijze oude vrouw. In deze fase begrijp je de magie en het
geschenk van het leven. Door vanuit het hart en je eigen waarheid te leven, geef jij via elke
uitdaging vorm aan je eigen gaven. Door meer te leven vanuit je eigen waarheid vorm jij je
eigen wijsheid. Dankzij jouw wijsheid kan jij een brug kan slaan naar anderen, en hen helpen
hun eigen pad met vreugde te gaan en te ontdekken. Wijsheid is ontdekken wat zin geeft aan
JOUW leven en met deze zingeving ben jij dienstbaar en maak jij de wereld mooier en krijg jij
het geschenk van geluk en levensvreugde (goud)
Goud of pek
Ze was al een poos bij vrouw Holle, toen ze heimwee kreeg. Ook al had ze het hier
duizendmaal plezieriger dan thuis, ze verlangde er toch naar terug. Eindelijk zei ze tegen vrouw
Holle: “Ik heb een vreselijk verlangen naar huis, en al gaat ’t me hier nog zo goed, ik kan niet
langer blijven, ik moet naar mijn familie terug.” Vrouw Holle sprak:”Ik vind het lief van je, dat je
weer naar huis verlangt, en omdat je me zo trouw gediend hebt, zal ik je zelf weer naar boven
brengen.” Ze nam haar bij de hand en bracht haar bij een grote poort. De poort werd geopend,
en toen het meisje daar onder stond, viel er een regen van goud neer, en al het goud bleef aan
haar hangen, zodat ze helemaal met goud was overdekt. “Dat krijg je, omdat je zo ijverig bent
geweest,”zei vrouw Holle en ze gaf haar ook de spoel terug, die in de put was gevallen. Daarop
viel de poort dicht en het meisje was in de bovenwereld, niet ver van haar moeders huis en toen
ze in de tuin kwam, zat de haan op de putrand en riep: “Kukeleku, Onze gouden jonkvrouw zien
we nu.”
Toen ging ze naar binnen naar haar moeder en omdat ze met goud overdekt was, werd ze door
haar en haar zuster vriendelijk begroet.
Uiteindelijk voelt het meisje de roep naar huis of de drang om nu zelfstandig te zijn en zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor haarzelf. Vrouw holle of het leven, vormt zich naar haar
denken en als zij de poort doorstapt wordt ze met goud overspoelt. Ik herken dat heel goed
vanuit mijn eigen leven. Telkens ik uit mijn comfortzone stapte en keuzes maakte die onlogisch
waren maar goed voelden, was het resultaat puur goud (= iets waar ik heel blij mee was)
Als ze in de bovenwereld is roept de haan haar toe: Kukeleku onze gouden jonkvrouw zien we
nu! Hij is de vogel die de dageraad, en daarmee het dagbewustzijn en een nieuw leven
aankondigt. Haar volgende leven of volgende levensfase, wordt karmisch beloond met een
grote portie geluk en zonneschijn.
Afgunst en bewustzijn
Het meisje vertelde alles wat ze ondervonden had. Toen de moeder hoorde, hoe ze tot grote
rijkdom was gekomen, droeg ze haar eigen dochter op om in de waterput te springen. Ze
moest bij de waterput zitten en spinnen; en om de spoel bloederig te maken, prikte ze zich in
haar vinger door met haar hand in de doornheg te stoten. Toen gooide ze de spoel in de put en
sprong er zelf in. Ze kwam, net als de ander, op de mooie weide en volgde hetzelfde pad.
Weldra kwam ze bij de appelboom, die riep: “Schud me toch, schud me toch, wij appels zijn
allemaal al rijp!” Maar zij antwoordde:”Dat denk je maar, er zou best een appel op mijn hoofd
kunnen vallen!” en daarmee ging ze verder. Toen ze bij de oven kwam, riep het brood weer:
“Haal me eruit, haal me eruit, anders verbrand ik, ik ben al lang gaar.” Maar het luie meisje
antwoordde: “Denk je dat ik zin heb mijn handen vuil te maken,” en ze ging weg. Toen ze bij het
huisje van vrouw Holle kwam, was ze niet bang, want van die grote tanden had ze al gehoord,
en ze verhuurde zich meteen. De eerste dag deed ze zichzelf geweld aan en was vlijtig en deed
wat vrouw Holle haar zei, want ze dacht aan al het goud dat ze ter beloning zou krijgen, maar
de tweede dag begon ze al te luieren, en de derde nog meer: toen wou ze ’s morgens niet eens
meer opstaan. Ze schudde het bed van vrouw Holle ook niet, zoals het hoorde, en ze schudde
zeker niet zo dat de veren vlogen. Dat verdroot vrouw Holle al gauw en ze zei haar de dienst op.
De luie was daar best mee tevreden en dacht, nu zal de gouden regen beginnen; vrouw Holle
bracht haar bij de poort, maar toen zij daar onder stond, werd er in plaats van goud een grote
pan vol pek uitgestort. “Ter beloning van je diensten,” zei vrouw Holle en sloot de poort. Zo
kwam de luie meid thuis, helemaal vol pek, en de haan zat op de putrand en riep: “Kukeleku,
nze vieze jonkvrouw zien we nu!” Het pek bleef aan haar kleven en wilde er haar leven lang
niet af!
Als zij met goud beladen bij haar stiefmoeder en zuster aankomt, wordt zij vriendelijk begroet
maar erna slaat de afgunst toe en wil de stiefmoeder dat ook voor haar dochter. De kwade
stiefzuster volgt de opdracht. Het verschil hier is dat het lieve meisje in de put sprong om het
haar stiefmoeder naar de zin te maken, de kwade stiefzuster doet het vanuit hebzucht. Omdat
hebzucht een zinloze energie is, staat de stiefzuster afwerend in het leven, is er enkel
zelfbehoud en is ze liever lui dan moe.
De lieve zus werkte tot bloedens toe = ze stelt zich openen geeft het beste van zichzelf, de
stiefzuster prikt zich maar (= ze stelt zich niet open en houdt het veilig en onder controle). Komt
ze bij de appelboom wil zij de vruchten niet plukken want er kan een appel op haar hoofd vallen
= staat symbool voor gezichtsverlies en falen, iets dat op jouw hoofd neerkomt (iets waar men je
verantwoordelijk voor houdt). De broden wil ze niet uithalen omdat ze haar handen niet wil vuil
maken = ze wil nergens bij betrokken raken en nergens verantwoordelijkheid voor nemen. De
eerste dag bij vrouw holle doet ze haar best, om de beloning te krijgen, maar als die uitblijft is er
geen motivatie meer en valt ze stil. Wie leeft vanuit hebzucht zal merken hoe leeg het leven is,
omdat je de rest niet meer ziet. De lieve zus kon de warmte, het huis en het comfort waarderen
= ze leefde in het nu. De stiefzus ziet dat allemaal niet omdat ze maar op 1 ding gefocust is, het
goud. Maar ze snapt niet dat het goud het resultaat is van de keuzes die ze maakt in haar leven.
Maar sowieso wordt elke levenshouding beloond. Ook zij kreeg bij het verlaten van de
onderwereld, haar beloning nl pek. Dit bleef aan haar kleven en wou er haar hele leven lang niet
af! Alles wat zij onderneemt in haar leven gaat door die pek, stroperig en zit vol met pech.
Wie leeft vanuit het hart ontvangt goud, wie leeft vanuit hebzucht ontvangt pek.
Hoe zit het met jouw leven? Nog op zoek naar veiligheid en geld verdienen of heb jij al de keuze
gemaakt om van het leven te genieten en gezegend te worden met levensvreugde en
overvloed?

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.

De volle maan op 12-12- 12 (2+0+1+9=12)
In de tarotkaart is dat de kaart van de gehangene. Het
thema van deze kaart is een ander perspectief (het eens
onderste boven bekijken) of het gevoel dat je leven op zijn
kop staat. De kaart laat wel een ontspannen jongeman
zien, als is hij nieuwsgierig naar het leven op zijn kop. De
halo rond zijn hoofd verwijst naar zijn goddelijkheid en
daarmee ook naar het feit dat zijn eigen goddelijkheid en
schepperskracht nog altijd intact is. in elk geval staat hij
open in zijn denken voor andere visies door los te laten.
De zaken omgekeerd bekijken verwijst ook naar een focus
op wat je echt wil in plaats van op alles wat je kan
beperken om het te bereiken of op alles dat kan foutlopen.
Als je nieuwe stappen zet of er komt iets nieuws op je pad
dan staat je leven ook op zijn kop. Het is altijd positief als
de dingen op zijn kop komen te staan, omdat je dit maar
kan ervaren als je vastzat ervoor. Wie bewust leeft en
bewuste keuzes maakt zal niet die ervaring hebben van
dat alles op zijn kop staat.
Het feit dat hij onderste boven hangt, geeft ook aan dat zelfs als hij alle controle loslaat,
er toch nog altijd een draagstructuur is.
12 draagt zowel de energie van de 1 als van de 2 en in dit geval x3 versterkt.
De 1 vertelt je dat jij de schepper bent, dat het jouw gedachten zijn die je werkelijkheid
scheppen en vorm geven.
De 2 vertelt je dat er altijd een wisselwerking en hulp is en dat je deze maar kan
herkennen als je leeft in harmonie met je ziel.
Het cijfer 12 is een uitnodiging om je positief en enthousiast open te stellen voor alle
mogelijkheden die zich nu zullen ontvouwen. Vraag je gidsen om raad, luister naar je
gevoel en wees trouw aan jezelf.
1212 is een uitnodiging om je vol vertrouwen en met vreugde te blijven concentreren op
het hoogste goed, om je het beste te gunnen en je dromen te realiseren. Het is het
signaal dat je aan het begin staat van grote veranderingen of dat grote veranderingen je
leven positief veranderd hebben. Je zal je bewust worden van de oneindige
mogelijkheden hier op aarde als jij bewust je schepperskracht hanteert. Hierdoor is het
een uitnodiging om uit je zelfbeperkende comfortzones te stappen en om jezelf weer de
vrijheid te gunnen om flexibel te zijn en je grenzen te verleggen. Het is boven alles een
aanmoediging van je gidsen en engelen om er volledig voor te gaan en om te genieten
van het gehele proces. Het is de start van een proces van healing en verlichting en het
loslaten van pijnlijke gewoontes. Het laat ook zien dat we collectief op het juiste spoor
zitten en dat de vernieuwing op elk niveau in werking is. Het wil ook zeggen dat er een
belangrijke energetische download zal afgerond worden en dat we het portaal collectief
binnengetreden zijn.
1+2= 3 vraagt je naar de sterren te reiken terwijl je stevig op je eigen benen staat. De 3
valt onder jupiter, heer van boogschutter. 3 is groei en evolutie via creativiteit en
vernieuwing. Door 1 jezelf te verbinden met 2 bestaande dingen en zo 3 iets nieuws te
scheppen.

12 december Volle maan in
tweelingen
Vanaf nu zal er heel veel concreet veranderen.
Sedert 2 december is de planeet van overvloed en
verruiming Jupiter van boogschutter naar Steenbok
gegaan. Steenbok is structuur en vorm geven aan, dat wil zeggen dat de energie van
jupiter ingeperkt gaat worden of uitgenodigd om concreet vorm aan te nemen.
De jaren 2020 en 2021 zullen veel leermomenten kennen als jupiter, saturnus en pluto
onderling conjuncties maken (= gaan samenwerken). Jupiter scheppingsenergie +
saturnus vormgever + pluto de kracht van de ziel. De volle kracht van de conjuncties zal
maar kunnen vrijkomen als je keuzes maakt die de werking van die 3 planeten
ondersteunen maw als jij keuzes zal maken die je zielepad ondersteunen.
Pluto = de ziel staat voor zuivering, diepgang, macht & onmacht. Als je leeft vanuit je
hoofd ipv uit je hart zal jij heel veel met onmacht geconfronteerd worden. Jupiter is groei
en expansie, als jij zal kiezen voor veiligheid en zekerheid zal jij heel veel uitdagingen
krijgen die je zullen ‘dwingen” om uit te breken en mee te stromen met de stroom.
Saturnus is begrenzing en structuur: als jij vorm geeft aan je hoofd ipv aan je hart al jij je
heel beperkt voelen en zal je leven ook verstikkend aanvoelen. Onthoud heel goed dat
begrenzing een positief gebeuren is = door grenzen aan te geven kan jij iets zichtbaar
maken. Ik heb heel lang elke vorm van begrenzing geweigerd, maar met ouder worden
ben ik gelukkig wijzer geworden. En nu geef ik met heel veel plezier vorm aan mezelf en
kan ik door grenzen te trekken mezelf zichtbaar maken en een plek geven.
De zonsverduistering op 2de kerstdag is het portaal of de voorbereiding naar de zo
belangrijke samenstand van pluto/saturnus. Je zal zien dat deze conjuncties ook collectief
zullen uitwerken omdat steenbok ook de maatschappij vertegenwoordigd, waarbinnen we
leven. Ik ben dus heel benieuwd hoe de economische & sociale structuren zullen
veranderen en hoe de machtsbasis ruimte zal bieden voor persoonlijke ontwikkeling.
Boommaan 12 december 2019 staat voor LOSLATEN
De wicca noemen deze de Boommaan en die is de laatste maan van de cyclus, nl de
dertiende maan. Deze komt maar 7x in 19 jaar voor, als er een volle maan valt tussen 10
en 20 december. Deze maan staat voor loslaten, omdat de vruchten die nu de grond
raken, niet meer zullen overleven. Met deze volle maan krijg je de perfecte energetische
ondersteuning, om alle dingen die niet stroken met je eigen waarheid en met wat goed
voor je voelt, helemaal los te laten uit je systemen. Overleven kunnen we allemaal. Meer
nog, daar zijn we meesters is. Maar dat wil je niet meer . De tijd is rijp om te gaan leven,
om een ander meesterschap meester te worden, namelijk het leven en dat wat je fijn vind
om te doen / gestalte te geven.
Mensen zien loslaten nog teveel als een passief proces, een proces waarin ze geen
stem in hebben. Want de dood komt meestal onverwachts. Maar weet je, als mens
sterven we duizenden doden tijdens ons leven. Elke ademteug is sterven en nieuw leven.
Telkens jij iets nieuws doet, iets ontdekt, een grens verlegt dan sterf jij een beetje om
sterker en beter te worden. Wees nooit bang om los te laten, het is een deugddoend en
leven gevend proces. En het is een proces waarin jij de belangrijkste stem hebt. Als de
mens fysiek sterft, dan is dat de wens van je ziel. Als je keuzes maakt, grenzen verlegt,
laat jij oude denkwijzen sterven en vervang je die door nieuwe, die beter bij je huidige
denken aansluiten. Het is een beetje als met je kleerkast. Je draagt toch ook niet laag
boven laag? Nee hoor, elk jaar haal jij kledij uit je kast en vervang jij die door nieuwe. De
mode veranderd, je ziet nieuw leuke dingen, je bent eruit gegroeid, …… maar de kast in
je hoofd, lijkt wel een dossierkast, waarin jij nog documenten van 20 jaar en meer
bewaard. Tijd om de dossierkast in je hoofd op te ruimen.
Volle maan in tweeling
Het eerste wat me opviel was dat alle planeten onder de middellijn staan = innerlijk werk,
intens voelen en een volle maan wil volmondig uiting hieraan geven. De tweeling energie
is de energie die alles eruit gooit. Soms lijkt het wel oppervlakkig geklets maar er zit veel
meer achter. Het is letterlijk lucht geven aan. Je kent het wel zo zalig het is als je je hart
lucht?
Wel je mag je “lichaam” luchten. Het is belangrijk om uit te spreken wat je voelt en
ervaart, spring van de hak op de tak maakt niet uit maar lucht je lichaam. Beschrijf wat je
voelt in je lichaam: ik voel me stram, ik voel spanning op ogen, ik adem te ondiep, ik voel
stress, …….. geef lucht aan elk stukje van je lichaam. Ga naar je tenen; voel je tenen en
laat ze stromen. Je zal voelen dat ze als het ware energetisch langer worden. Ga naar je
voeten , voel ze en je zal voelen dat ze energetisch “zwellen” groter worden. Het is
belangrijk dat je de energie voelt die in je lichaam gebundeld is. Als je druk voelt ergens
in je lichaam ga ernaar toe, voel de druk en laat die toenemen totdat die oplost. Vb mijn
arm is zwaar, dan komt bij mij het woord zwaarmoedig. Dan kan je analyseren waarom jij
het niet meer de moeite waard vind het leven te omarmen. Spring zoveel mogelijk van de
hak op de tak zodat je ratio niet kan tussenkomen, op die manier ga je letterlijk ruimte
geven aan alles wat binnen in je leeft nu.
De as tweelingen – boogschutter
De maan (het gevoel) staat in tweelingen en de zon (zelfexpressie )in boogschutter en
omdat ze tegenover elkaar staan, is er spanning tussen beide. Je gevoel kan je dus
uitnodigen om het allemaal wat luchtigere op te nemen en om nieuwsgierig te zijn en het
denken wil juist dat er diepgang en zingeving is. Beide zijn perfect mogelijk zolang jij
jezelf de nodige vrijheid verleent om eerlijk te luisteren naar je gevoel en dit optimistisch
en enthousiast een duidelijk stem te geven. Voor wie ja zegt tegen zichzelf is dit een
heerlijk actieve energie doe zorgt voor heel wat expansie en beweging. Wie zichzelf nog
verdrukt zal deze energie als frustrerend en onrustig ervaren omdat het je uitdaagt om tot
expressie te komen.
Voor mij is de volle maan weer heel voelbaar, dan heb ik veel meer energie, minder slaap
nodig, ben ik ook alerter, meer inspiratie. Voor veel mensen die nog onbewust leven, is
het juist andersom. Ze voelen zich griepachtig, emotioneel, vermoeid, meer piekeren,
oppervlakkiger ademen (= de dingen niet willen voelen). Gebruik deze extra energie om
jezelf letterlijk te luchten.
Ik heb zelf tweeling ascendant en het leuke aan deze energie is dat ik door van de hak op
de tak te springen zorg voor energie en beweging, snel linken kan leggen tussen 2
ogenschijnlijk verschillende dingen. Maar door verschillende combinaties te proberen
ontdek je dat er altijd een combinatie mogelijk is. Uiting geven aan, helpt je om er contact
mee te maken, om het helder te krijgen. Flexibiliteit is hier de grote kracht. Dat wil zeggen
dat als je vandaag A zegt, jij morgen B mag zeggen, omdat je nieuwe facetten ontdekt
hebt.
Deze volle maan is echt een opschudding, net alsof je een donskussen opschud. En hier
kwam bij mij het sprookje van Vrouwe Holle op. Lees het eens want het draagt een
zeer mooie symboliek.
Ga zelf alle belangrijk thema”s langs in je leven: geluk, gezondheid, huis, relaties, hobby/
me-time, financiën, job. Noteer die elk op 1 blad en laat maar alle woorden opwellen die
hiermee verband houden. Herlees die erna en je zal merken dat er een rode draad zal
verschijnen. De tweeling energie is diegene die puzzelstukjes verzamelt zodat jij je unieke
puzzel kan maken. Onafhankelijkheid, nieuwsgierigheid, uitwisseling (communicatie) en
vrijheid zijn belangrijk voor de tweeling energie want pas dan kan jij vorm of gestalte
geven aan jouw uniek potentieel.
Maan vierkant neptunus: gaat over vluchtgedrag, losbandigheid en fantasie. De energie
is voor velen heel moeilijk en abstract, omdat het nog niet concreet is. Neptunus is
letterlijk gebakken lucht. Maar als je leert om bewust te visualiseren = bewust je wensen
voor je zien, dan kom je in een heel ander verhaal terecht. Dan zet je letterlijk de
scheppingsmagie in werking. Het conflict hier is dat je gevoel je het visualiseren moeilijk
kan maken. Want als je het wens beeld niet geloofd dan blokkeer je letterlijk de
scheppingsenergie. De uitdaging of uitnodiging hier is om de ratio ondergeschikt te
maken aan het hart.
Maan oppositie pallas gaat over je onafhankelijkheid. Als je die wil veroveren zal je
merken dat je emotionele vervulling en steun mist. Als je wil veroveren ben je
onbenaderbaar omdat je in een vechtmodus zit. Doch als jij vorm geeft aan jezelf of als jij
keuzes maakt die goed voelen, zal je ontdekken dat je je ruimte kan innemen en je
emotioneel vervult en gesteund voelen.
Deze volle maan heeft 2 aspecten die een inconjuctie zijn. Dat wil zeggen dat er 2
tekens met lastig verenigbare elementen en dynamiek dienen samen te werken. Het is
een eerder sluimerend en onderhuids, dan uitgesproken werking. Hierdoor zijn het
thema”s die je langere tijd kunnen parten spelen. Het mist de nodige intensiteit en
spanning om echt door te breken. Hierdoor kunnen we het een hele tijd onderdrukken
totdat zich een situatie voordoet dat we ermee aan de slag “moeten”.
Maan inconjunct saturnus de moeder-vader as of het welkom /geborgenheid en
veiligheid/autoriteit. Bij de meeste mensen zit hier een conflict op wat ervoor zorgt dat er
innerlijke conflicten zijn als jij je ding wil doen. Enerzijds wil elke mens zich emotioneel
veilig en geborgen voelen en anderzijds is er de drang om te scheppen en jezelf op de
kaart te zetten. Tijd om te kijken hoe jij verantwoordelijkheid kan nemen voor je eigen
doelen en hoe jij als enige autoriteit in je leven de weg kan vrijmaken hiervoor. Als je zal
kijken zal je merken dat je hiermee wss al de laatste 2 jaar mee bezig bent.
Maan inconjunct pluto speelt zich af binnen je behoefte aan veiligheid, geborgenheid,
acceptatie en ondersteuning versus je nood aan diepgang, waarden en zingeving. Dit lijkt
onverenigbaar te zijn en steeds weer uit te monden in een machtsstrijd. Je denkt dit
omdat je als kind ervoer dat als je je ding deed je afgewezen werd. Nog te vaak denk je
dat je iets of iemand moet opofferen om gehoor te kunnen geven aan de roep van je ziel
of haar missie. Je kan echter niet verder totdat je hiermee in het reine bent. Tijd om hier
klare wijn te schenken. Ook dit thema speelt al een hele poos.
Maan driehoek juno maakt ruimte voor relaties waarin je je goed voelt en maakt dat
tweelingzielen elkaar gemakkelijker kunnen vinden. Het biedt je nieuwe kansen en
mogelijkheden als direct of indirect resultaat van je relaties. Veel mensen zijn alleen of
zitten in problematische relaties en deze energie maakt ruimte voor relaties die voedend
en ondersteunend zijn, omdat het natuurlijk is om samen te leven, een relatie, een
huwelijk aan te gaan.
Het pad der verlichting en vernieuwing wordt meer en meer gebaand en geëffend en in de
volgende jaren zullen we daar meer en meer het resultaat van te zien krijgen. Het
energetische werk wordt echter nu gedaan. Wees je hiervan bewust en bewijs jezelf de
gunst om je denken op te schudden en de oude veren los te laten.
Veel plezier op boeiende tocht
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 december om 23.00u via
isabelle@zichtbaar.be en kost maar 15€ incl verslag.

Je hebzucht en angst voor gebrek loslaten
De problemen die de mens schept hebben allemaal te
maken met geld. Dit omdat de gedachte leeft dat je geld
nodig hebt om dingen te kunnen verkrijgen. Als er geen
geld is, is er gebrek aan alles.
Deze gedachte kan enorm verlammend werken op je
scheppingsmacht. Kijk eens wat bij jou de verlamming veroorzaakt. Vb
het is moeilijk om geld te verdienen
je moet er hard voor werken
je bent niet slim genoeg
het zal je toch niet lukken
je bent geboren voor het ongeluk
je hebt niet de juiste diploma"s, noch lange arm
je hebt geen toegang tot bepaalde milieu"s
........
Tijd op het op zijn 12"s = onderste boven te bekijken en al deze ongegrond excuses
los te laten
Wat als je nu gewoon focust en vaak mijmert over wat je wil zonder je zorgen te maken
over het hoe (het geld). Het genot van eraan te denken zonder dat je het nodig hebt of wil
afdwingen zet magie in werking. Vaak is het dromen leuker dan het hebben want als je
droom realiteit is, heb je weer een nieuwe droom nodig.
Of wat als je "de noodzaak aan geld", als onderdeel van het materiele pad kan zien? Ik
kan je heel eerlijk bekennen dat ik mijn vleugels nooit zover zo opengeslagen hebben
zonder de "honger" naar geld. Toen ik wegging van mijn ex, en als alleenstaande moeder
de zorg had en verantwoordelijkheid had voor zowel mezelf als mijn dochter bleek geld
een schitterende motivatie te zijn voor mij.
Ik huwde op mijn 20ste, had enkel een middelbaar diploma, was 12 jaar gehuwd en dan
sprong ik in het diepe omdat ik de drang had om gelukkig te zijn en mijn eigen ding te
doen. Gelukkig was de motivatie om op eigen benen te staan en zelf mijn brood te
verdienen zo sterk dat ik mezelf zonder diploma, zonder ervaring en met een mega hekel
aan autoriteit boven mij, toch op de kaart kon zetten.
Ik heb nooit echt helemaal zonder geld gezeten, doch leefde wel jaren met de angst dat ik
het financieel niet ging kunnen trekken. Op het diepste had ik nog een 25€ op mijn
rekening en een aantal te betalen rekeningen. Toen wende ik me boos naar boven en
vroeg de hemel of ik nu hiervoor al die moeite gedaan had en die miserie van de
scheiding ondergaan had. Kort erna won ik met de lotto iets meer dan 1000€. Dit is ook
de enige maal dat ik iets met de lotto won. Maar voor mij was dat het signaal om verder te
gaan en nooit meer om te kijken. In het begin deed ik jobs die ik helemaal niet leuk vond
en na 2jaar ging ik zelfstandig.
Gaandeweg leerde ik mij te bevrijden uit deze wurgreep van de angst voor het gebrek en
won mijn nieuwsgierigheid het van de angst. Later leerde ik te stoppen met knokken en
vechten om enkel nog dingen te doen die ik leuk vond en die me op het lijf geschreven
waren.
Ik leerde ook om te denken in termen van schepping ipv in termen van wat mogelijk was
volgens mijn geldbeugel. Als ik nu dingen wil dan kijk ik wat mij een goed gevoel zal
geven en dan open ik mij om het te ontvangen. Mijn geldbeugel blijkt dan altijd het juiste
bedrag te hebben die ik nodig heb om deze schepping in ontvangst te nemen.
Ik ben niet meer boos op geld, vervloek het geldsysteem ook niet meer, maak van geld
ook geen strijd meer. Want ik weet nu dat als ik keuzes maak vanuit het hart, het geld op
de één of de andere manier ook volgt. Ik weet ook dat we in een latere fase gewoon met
onze gedachten de vorm zullen scheppen die we wensen, zonder dat er nog geld aan te
pas zal komen.
Maar ik denk dat zolang mensen nog niet trouw zijn aan zichzelf, ze nog het
drukkingsmiddel van geld nodig hebben, om in beweging te komen en om uiting te geven
aan zichzelf. Ik ben gehuwd omdat ik doodsbang was om het zelf te doen. Gelukkig vond
ik mijn gouden kooitje na 12 te verstikkend.
Ik heb de verschillende fases gekend om aan geld te komen=
een veilig huwelijk
verschillende stront jobs, bediendenstatuut
1j stempelen
een zelfstandige activiteit
18 maand ziekte wet
in het nu leven en de gedachten aan mjin pensioen en aan wat ik wil nalaten voor mijn
dochter op de achtergrond laten
vertrouwen op mezelf, onlogische keuzes maken die goed voelen, regelmatig
veranderen aanbrengen binnen wat ik aan het doen ben, creatief zijn
het idee van de b&b concreet gemaakt (dat idee droeg ik al een 10 jaar bij mij)
eergisteren een contract getekend met een immogroep om vastgoed te verkopen (ook
dit is iets wat ik al meer dan 15j wou doen)
en ik wil blijven schrijven, coachen en healing doen
Kan dat allemaal? Ja hoor. want ik bepaal zelf hoe ik mijn dag indeel , wanneer en waar
ik mijn energie insteek. Door met verschillende dingen bezig te zijn blijf ik alert, geniet ik
van wat ik doe, geef ik mezelf de nodige ruimte om nieuwe dingen te ontdekken en hou ik
mijn energie hoog.En is het teveel, tja dan stuur ik toch gewoon bij en maak weer andere
keuzes ! Genoeg inspiratie en dromen.
Sommige mensen verklaren me gek. Tja daar lijkt me niks mis mee.
Ik ben dus op zoek naar iemand die kan helpen met de b&b. Het ontbijt halen, afruimen,
de kamers kuisen en klaarzetten, onderhoud tuin en zwembad.
Hoe zit het met jou? Laat jij je ook afhouden van een boeiend leven omdat anderen je gek
verklaren?
Lijdt je nog aan hebzucht of is er zucht naar avontuur?

Ik schrijf met plezier en de nieuwsbrieven wil ik zeker
gratis houden, ondanks dat ik er gemiddeld 9u werk aan
heb.
Wie wil kan altijd een gift storten op de belgische rekening
van STEPISA BVBA reknr BE96 9795 9298 0405 met vermelding van uw naam & de
tekst: een dankbare gift voor je gratis nieuwsbrief.

Mijn immowebsite COSTA BLANCA HOUSE is paraat
en tegen de volgende nieuwsbrief zullen er heel wat
nieuwe panden te vinden zijn, dankzij de nieuwe
samenwerking die ik eergisteren aangegaan ben.
Ben je op zoek naar een pand of heb je zelf een pand
in de streek Altea, Calpé, Moraira, Javea, Denia, en omstreken tot aan Oliva, dan
zet ik mijn beste beentje voor je voor. Dankzij de samenwerking zal het ook mogelijk
zijn om ondersteuning te bieden over de ganse costa blanca en costa blanca zuid,
via de collega"s van dat netwerk. Maar dan kan ik toch aan vinger ad pols blijven
houden.
De renovatie schiet hier lekker op zodat ik mijn energie op het vastgoed gebeuren
zal kunnen richten.
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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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.

