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KRACHTIGE GROEPSHEALING VANOP AFSTAND
Bij volle en nieuwe maan komen krachtige, BELANGRIJKE frequenties vrij. Het zijn
energiepoorten.
Deze healing helpt je om je persoonlijke leven uit te lijnen met de kosmische frequenties,
waardoor je persoonlijke groei versnelt, omdat je de frequenties beter kan integreren. In
het verslag achteraf, krijg je de blokkade waaraan je nu mag werken en advies via het
beeld dat ik doorkreeg tijdens de healing. De boodschap van de groepsleden is unaniem
dat deze healingen en verslagen zeer stevige handgrepen en steun bieden. 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 18€ en verslag binnen de 14d. Een abonnement kan ook is 7+3 gratis kost 125€

INSCHRIJVEN kan tot 14 dec om 23.00u, door een email te
sturen naar isabe e@zichtbaar.be
Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van
uw naam & datum, verslag dan 10_12d later.

DISCLAMER 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/fouten/

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

Ben je nog op zoek naar een leuk
eindejaarsgeschenk? 🎇🎁
Neem dan zeker eens een kijkje op
⭐ www.aurum.center ⭐
Vanuit een positieve vibratie het jaar 2021
instappen? Manifesteren wat je ziel wil !

Bestel dan via deze link je kleurenproduct om jeZelf de Liefde en Ruimte te scheppen
Heb je nog vragen, mail dan naar 📧 welkom@aurum.center

Minder is meer
Ik vernam van een aantal mensen dat ze afhaken de nieuwsbrief te lezen omdat de
artikels en de brief zelf te lang zijn. Hier een poging hem minder overweldigend te
maken.

Kerstmis, het feest van het licht.
Het feest zoals wij dat kennen stamt uit het jaar 340 na
Christus. De toenmalige Paus Julius de Tweede wilde
afrekenen met een hardnekkig heidens gebruik. Op 25
december was er de jaarlijkse zonaanbidding en de paus
vond dat niet de zon maar het licht van de wereld nl Jezus
Christus deze aanbidding verdiende.

Aanbidding is het weggeven van je macht
En ook dat klopt niet; want jezus wou geen aanbidding.
De heidenen snapten wel de symboliek,De zon staat voor levensvreugde en is verbonden
met de 3de chakra, de zonnevlecht. De zonnevlecht is het wilscentrum van de mens en
verbonden met zelfvertrouwen = wie trouw is aan het zelf, is vanzelf een baken van licht !
Als iets je vreugde geeft, toont dit dat je handelt vanuit je innerlijke licht en geweten en
zal het het leven bekrachtigen.
Jezus zei:"Niet ik verricht de werken maar de god door mij". Jezus had de wil om een
goddelijk wezen te zijn en verleende god daarmee de macht om via hem te werken.
Jezus eerde god. De huidige mens wijst god af, waardoor de goddelijk macht werkloos
geworden is en de kleine mens in het slijk daar materie ligt aan te modderen.
Het licht, de zon, de vreugde verdwijnt uit het mensenleven als de mens noodlijdend
wordt = denkt de materie nodig te hebben. Het licht kan terug schijnen als jij, elke mens,
net als de christus weer god tot koning kroont: accepteren dat we volmaakte goddelijke
wezens zijn, beschikkend over goddelijk krachten als we die willen erkennen en toelaten.
Laat het licht terug toe zodat de kleinzielige noodlijdende ik zich weer bewust wordt van
de grote almachtige ziel en zich er weer mee kan verbinden.

De mens is meer dan een fysiek lichaam
De mens verafgod nu het lichaam. Maar het lichaam op zich is niks, totaal zinloos en
eerder pijnlijk. Pas als je snapt dat het een goddelijk tempel (verblijfplaats) is, wordt je
lichaam waardevol.
Aanbidding is iets buiten jezelf nodig hebben. Het kwaad geschied als de mens denkt er
alleen voor te staan en het zelf te (moeten) doen. God schiep de mens met volledige
heerschappij en vroeg enkel om hem eer aan te doen door onbeperkt gebruik te maken
van de goddelijke almacht. En al vele eeuwen wordt ons wijsgemaakt dat we machteloos
en onwaardig zijn.
Kijk eens in je eigen leven, hoe hardnekkig het idee in jou leeft van onwaardigheid.
Stel jezelf volgende vragen:
- ben je het waard om te genieten en het goed te hebben?
- ben je het waard om goddelijk volmaakt te zijn of vind je dat je gebrekkig ben en dingen
niet kan?
- ben je het waardig dat god tot jou komt en meer nog dat jij deel van god bent?

Eren en vereren
Eren is dankbaarheid = vreugde om het bestaan ervan.
Dankbaarheid is iets erkennen = het doet/schenkt je iets.
Erkennen betekent verbinden = waardoor het deel van jou wordt en je zo de bron in jezelf
herkent en wordt.

HET EINDE VAN HET PATRIARCHAAT / DE
RATIO OP 21 DECEMBER 2020
Het is van 1623 geleden dat jupiteren saturnus zo dicht
staan dat ze één ster lijken.
De grote Jupiter-Saturnusconjuntie op 21 december glijdt
van steenbok waterman binnen en dat is geleden van
1405.
Verder is 21 december een uniek moment omdat dit
samenvallen gebeurt tijdens de winterzonnewende en op
nul graden in waterman. Het activeert en opent letterlijk de deur naar een totaal nieuw
frequentie veld, het watermantijdperk.
Nog unieker is het feit dat het 21 december 2020 ongeveer 4000 jaar geleden is, van
1894 voor christus dat pluto, saturnus en jupiter op één lijn samen in steenbok staan.
Toen switchste het veld in een paar maand tijd van een matriarchaat naar het
patriarchaat. En nu laten we deze dualiteiten los en switchen we het veld van éénheid
binnen.
Dat deze switch een volledig jaar nodig heeft (sedert 12 jan) toont de enorme verandering
aan.
De dualiteit of de beide velden zijn volledig doorleeft en uitgewerkt waardoor alle hoogtes
en laagtes bereikt werden met momenteel het absolute hoogtepunt van laaghartigheid als
afsluiter. We sluiten inderdaad in stijl af met een knaller !!!
De gouden tijd of het nieuwe 1000 jarige tijdperk zal gekenmerkt zijn
door gelijkwaardigheid en daarmee en pure manifestatie van het goddelijke, de
onvoorwaardelijke liefde zijn.
Verwacht ik dat op 22 december alles opgelost is? NEE, laten we wel nuchter blijven.
Pluto is het water, saturnus de steen die we erin gooien en jupiter de ringen die deze
vormen. Ik bedoel maar dat het veld (het water) er is, dat de steen geworpen is (de
nieuwe vorm is een feit) en dat we mettertijd de duidelijke uitwerkingen ervan zullen

gewaar worden.
Ik voorzie dat de volgende 10 jaar heel boeiend zullen. Het zal in het teken staan van
vernieuwing, verruiming, opruiming.Leugens, manipulatie, maskerades en
machtsmisbruik verdwijnen van het toneel. Ik zie de volgende 10 jaar als een opruimings
en groeiperiode met vrije energie en grote technologische voorruitgang ten dienste van
de mens die de mens zal helpen zich voor te bereiden op zijn natuurlijke vermogens
zoals telepathie, teleportatie, manifestatie. Op den duur zelfs een herstel van het hof van
eden met klimaatveranderen waardoor het overal ter wereld altijd 25 graden en zonnig
is, met korte verfrissende regenbuien, ..... Je zal het zo gek niet kunnen bedenken want
we kennen enkel dualiteit en nu zullen we kennismaken met de macht van éénheid.
Onthoud, het is niet de mens die bepaald maar het leven/ god die schikt. Het rad rolt
onvermijdelijk de nieuwe tijd binnen. Wat we wel kunnen bepalen is hoe comfortabel we
het onszelf maken binnen dat proces.

wereldmeditatie op 21
december
Wie wil kan weer mee focussen en het
licht bekrachtigen op volgende
belangrijke momenten.

Saturnus zal Waterman binnengaan op 17 december om 05:04 UTC, en Jupiter zal
Waterman een paar dagen later binnenkomen, op 19 december om 13:08 UTC. We
zullen de energie van Saturnus en Jupiter die Waterman binnenkomen gebruiken om te
mediteren, en visualiseren dat we de kritische massa bereiken van meer dan 144.000 of
meer mensen die deelnemen aan onze belangrijkste meditatie voor de activering van het
Aquariustijdperk op 21 december.
Er zijn ook 2 recente graancirkels die verwijzen naar de winterzonnewende en naar de
conjunctie. Deze van de conjunctie voel ik heel sterk in mij resoneren, dus ik plaats hem
hieronder. Meer info klik hier

BEN JIJ HET LICHT WAARD?
Ik herinner me nog van vroeger dat als je de hostie (het
zogenaamde lichaam van christus) kreeg de priester zei: "
heer ik ben niet waard dat hij tot mij komt maar spreek en
ik zal gezond worden."

ALs kind vond ik dat maar flauw en oneerlijk van de heer
dus wees ik deze oneerlijke boeman en zijn religie af. Nu
na vele jaren van kennis verzamelen, begrijp ik de
gebrekkigheid van de mens en de volmaaktheid van
de heer. .

waardeloos te maken

Het kwaad/ de hel is het pogen iets

Al van kindsbeen af krijgen we de boodschap dat we waardeloos zijn, god onwaardig. DIt
terwijl wij goddelijke wezens zijn in wie de goddelijke almacht passief sluimert totdat wij er
terug ja tegen WILLEN zeggen.
Ik zocht eens op hoe ze het gespresteerd hebben om tot zo een uitspraak te komen. En
ik zie de truuk van de halve waarheid. Matteüs 8:5-17, Toen Jezus in Kafarnaüm
aangekomen was, kwam een honderdman naar hem toe die zijn hulp inriep met de
woorden: 'Heer, mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.' Hij sprak tot
hem: 'Ik zal hem komen genezen.' Maar de honderdman antwoordde: 'Heer, ik ben het
niet waard dat gij onder mijn dak komt; maar een enkel woord van u is voldoende om mijn
knecht te doen genezen.
Dat is wel een totaal ander verhaal dan wat de priesters geloven en ons wijsmaken !!!! Er
is een hemel van verschil tussen een dak/huis en de mens. Maar bovenstaande gaat
over iets totaal anders.
Mijn uitnodiging aan jou, herlees het schuingedrukte eens en probeer zelf in te voelen
welke belangrijke boodschap hier meegegeven wordt. En mail me je visie gerust door, ik
gebruik graag materiaal van lezers zoals je weet. Het antwoord vind je iets verderop in de
brief maar niet spieken, doe eerst zelf wat moeite;

VERSTERK JE ECHT WAT JIJ
ZINVOL / ideaal VIND?
Ik lees en hoor van velen dat ze de nieuwe wereld willen
ondersteunen en mee helpen dragen. En dan verliezen ze
zichzelf in het gepruttel van wat er allemaal moet
veranderen in de buitenwereld.
- nieuwe regeringen
- nieuwe monetaire, economische stelsels (gesara-nesara)
- eerlijke verslaggeving en opleidingen
- en zo kunnen we een tijdje bezig blijven

Maar je merkt door de klemtoon op de buitenwereld te leggen versterk je het veld van
ongenoegen, onmacht en op subtiel niveau van gevecht.

Bewust zijn en standvastigheid
Als je bovenstaande opsomming leest krijg jij dan een gevoel van: "Yes, dat zou IDEAL
zijn. Hmm ik niet, het klinkt goed maar lijkt me verre van ideaal.
- wat als de opvolgers weer kleinzielige idioten zijn?
- Gesara, iedereen basisinkomen en alle schulden kwijt pff , binnen de korste keren is er
weer miserie want de ene zal sparen, de andere zal invsteren en groeien en een ander
zal schulden maken
- eerlijke scholen en verslaggeving klinkt super maar als mensen leven in zelfafwijzing
leven ze in een leugen en daar gaat de waarheid weer
Hoe zou je echt het ideaal kunnen bekrachtigen en versterken? Een ideaal is iets dat jou
uitnodigt om het zelf te zijn, zelf te manifesteren
- een vrije, eerlijke wereld = nodigt jou uit om zelfstandig te zijn en zelfbewust
- gemeenschappen verbonden door respect = nodig jou uit om tot zelfrespect
- een gemeenschap waar de informatiestromen en scholen een bindweefsel van groei,
zelfbewustzijn en versterking zijn het van authentiek potentieel = nodig je uit om zelf na te
denken, te experimenteren en authentieke ervaringen te delen
- een gemeenschap waarin het goddelijke bekrachtigd wordt ipv het materiele = nodigt je
uit alle gehechtheid los te laten en te genieten van de goddelijke oneindige magie
- een gemeenschap waarin het leven zinvol is = nodigt je uit om gelukkig te zijn en
vervulling toe te laten
- een gemeenschap waarin er vreugde leeft = nodigt je uit je bewust te zijn van de
éénheid en deze oneindige draagkracht en mogelijkheden.
Blijf elke dag mijmeren over het IDEALE leven, wat zinvol is voor jou, wat een
waardevolle gemeenschap te bieden heeft.
Niet hoe een ideale wereld of gemeenschap eruit MOET zien MAAR wat het te BIEDEN
heeft !!!!!!!!!
Dwang is moeten, moeten is angst en hang naar controle.

Voedt het goddeliik veld van licht en liefde
ipv het veld van dwang en controle !!!!

De transfocard is een unieke tekening, met zieleboodschap en verslag. Door naar je
tekening te kijken, terwijl je rustig in en uit ademt, download je de frequenties van de
tekening in je veld. De ziel werkt altijd abstract via beelden, zo kan de pure informatie je
bereiken, zonder foutief vertaalt of verkracht te worden door je ego.

IS HET LEVEN GODDELIJK OF MENSELIJK ?
Wat weten we zeker? Dat als we stoppen met ademen, ons leven stopt. We stoppen met
voelen, ervaren, bestaan.
Wat is adem? Adem is de alles doordringende, intelligente energie die de basis is van alle
bestaan.Je kan stellen dat adem god is.
Ja adem is meer dan zuurstof, het is een intelligentie, want als je diep inademt voel je
en voelen is informatie.
"De HEERE God vormde de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem
in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen" (Genesis 2:7). Het is de adem
van god, de energie van god die ons bestaansrecht geeft en die in elke cel van ons
aanwezig is !!!!
Angst, leugens en mondmaskers laten je oppervlakkig ademen en zijn een poging om je
goddelijkheid nog verder te verstikken. Dit in een halfslachtig poging om het proces van
transformatie te remmen, want dankzij de hogere frequenties op aarde krijgt de
goddelijkheid meer en meer ruimte. Diep en bewust ademhalen is een belangrijk
contact met god
Er is een elite op aarde die denkt voor god te kunnen spelen. Ze zoeken zelfs het
godsdeeltje , zei artikel van 2012 is het godsdeeltje bijna gevangen. Hoe arogant kan je
als domme mens zijn. God kan je nooit vangen, god is alles en alles is god. Of je
gedraagt je als god en doet dezelfde werken die god doet of je speelt dat je god bent en
je helpt alles om zeep. Gelukkig zijn we aan het eind van deze duistere tunnelversie en
stappen we het licht van de waarheid binnen. De 1000 jarige gouden eeuw. Wij allemaal
samen maken dit mogelijk door ons OPEN te stellen voor dit deze mogelijkheid, dit
ideaal.

De oeroude vragen inzake zingeving
" is er meer in het leven, bestaat god, is er nog leven buiten de aarde, .....Maar de
hamvraag is: "Wat is het leven".
Zoals we hierboven zagen, is leven god.
Als ik kijk naar het weinig van wat ik weet van de bijbel, naar een paar van mijn eigen
ervaringen en het boek de meesters van het verre oosten dan kan ik je met zekerheid
zeggen dat het echte leven
- magisch, wonderbaarlijk, vervullend en puur geluk is
- een staat waarbij gelukzaligheiden en overvloed een constante is
Zowel het leven van christus, als het boek de meesters van het verre oosten toont aan
dat als we een kanaal van god willen zijn: telepathie, teleporatie, directe manifestatie,
overvloed, onbegrensdheid, eeuwigheid en gelukzaligheid de gewoonste zaak van de
wereld zijn. Dat wat wij als mens als wonderen betitelen zijn voor de goddelijke wezens
normale dagdagelijkse zaken. Hoe meer je hierover mijmert hoe meer het een deel van
jou zal worden tot het zich op een dag weer als realiteit manifesteert. Het is enkel ons
ongeloof die ons scheid van onze ware zijn !
Leven kunnen we enkel als we onze ware essentie weer in ere herstellen. Zolang we
onze essentie of eigen waarde afwijzen, overleven we ipv te leven.
Neem dagelijks een moment waarop je rustig en diep in en uitadement je bewust van wat
je op dat moment doet, nl je verbinding met god bekrachtigt. ALs je inademt kan je
denken: ik ben god, als je uitademtn kan je denken ik bekrachtig god.

NIEUWE MAAN IN BOOGSCHUTTER
Deze nieuwe maan wordt gevoed door een totale
zonsverduistering waardoor haar impact X3 zal zijn.
Nieuwe maan is altijd krachtig omdat ze samenvalt met de
zon en daarmee alle kaarten op tafel gooit. Deze maan is
ook verbonden met mercurius = communicatie. De maan
is het veld van hoe jij je emoties beleefd. Eens kijken uit welke hoek de energie zal
komen.
Nieuwe maan in boogschutter, in huis 6
Boogschutter is een beweeglijk vuurteken, open minded, avontuurlijk en vrijheid boven
alles. Dit is een energie om je horizon te verbreden door het leggen van verbanden
tussen het innerlijke en het uiterlijke, zich bewust van het grotere geheel. Humor,
optimisme en openhartigheid zijn de instrumenten. Verandering en beweging zullen heel
intens spelen. De beweeglijke tekens werken graag om het werk = de passie, zelf en niet
om macht te verwerven. Een vuurteken is een idealist.
Als kind was ik een idealist tot mijn vader me verweet een dromer te zijn die in utopia
geloofde. Dat zorgde ervoor dat ik meer dan 30 jaar elke vorm van ideaal bande en de
strijd van het leven aanging in een poging realistisch te zijn. De laatste 8 jaar leef ik een
bijzonder fijn leven maar corona zette de puntjes op de i voor mij, door mij op een hoger
niveau te tillen. Corona liet me alles herbekijken en de lat op de hoogste stand leggen en
zo schudt corona de idealist terug in mij wakker. Wat is een ideaal leven. Momenteel ken
ik 80% vervulling maar wat als ik streef naar 100%, wat is daarvoor nodig? Idd een
ideaal. Corona nodigt uit voor het GROTE werk, wie kroon je tot koning, wie kan je het
beste dienen. Het leven of de materie? Je grote ik of je kleine ik en wat is je grote ik?
In het boek de meesters van het verre oosten staat volgende oef als je de goddelijk
almacht in je leven wil herstellen: " Zie een koningstroon achter je hartchakra en en plaats
daar de christus die de regie over je leven krijgt waardoor jij zal handelen als het
goddelijke wezen dat je bent." Ik zie de christus als een lichtbol met een gouden kroon op
maar het kan zijn dat jij een ander beeld krijgt voor de christus.
Dromers ontvluchten het leven omdat ze hun geloof verloren zijn, idealisten geven het
leven vanuit hun geweten een podium. Het leven is natuurlijk god /het scheppend
beginsel / de alles doordringende almacht. Een ideaal is een zegen. Het idee van
globalisme van de elite kan je moeilijk een ideaal noemen. Ideeën zijn op menselijk
niveau, idealen zijn op goddelijk niveau en gedragen door liefde en dienstbaarheid.
Huis 6 is het huis van loutering, reiniging, gezondheid, werk en dienstbaarheid. Koppel dit
nu aan boogschutter en je ziet dat er een focus zal liggen op leven vanuit een dienstbaar
ideaal ipv uit het zoeken naar macht(controle).
De mens loopt vast in de matrix van overleven en poogt steeds weer om macht te
verwerven over het leven ipv samen te werken met het leven. We staan op het punt om
weer te ontdekken dat de almacht in onszelf te vinden is en dat we ermee kunnen
werken. Zolang de mens vastloopt in valse ideeën (genoeg geld, goeie job, status,..) zal
er egoïsme zijn ipv dienstbaarheid, angst ipv passie.
Mijmer de volgende 10dagen eens heel bewust over wat is volgens jou een ideale
wereld. Voor mij is dat een wereld waarin:
elke mens vrij is,
zich volledig bewust van zijn/haar goddelijke volmaaktheid, spelend vol vreugde me de
onbeperkte mogelijkheden
handelend vanuit eerlijkheid-zelfrespect-vreugde-almacht
leven vanuit passie, creativiteit en vreugde
enkel dienstbaar aan de hogere almacht van onvoorwaardelijke liefde die de basis is
van zichzelf en alle mogelijke vormen
een hemel op aarde vol vreugde, overvloed, gelukzaligheid en onbeperktheid
Nieuwe maan conjunct mercurius in boogschutter: ooh dat kan boeiend worden. Heel
benieuwd wat dit op wereldniveau zal teweegbrengen. Boogschutter kan je zien als

waarheidsserum en maan/mercurius is het hart op de tong. Dit lijkt een aanzet om heel
wat waarheid naar buiten te brengen
Nieuw maan harmonieus met mars zorgt voor de nodige drive en energie de
communicatie aan te gaan, om de waarheid een stem te geven. Je zal dus heel wat in je
mars hebben en het nodige zelfvertrouwen om er tegenaan te gaan = stem te geven aan
je geweten.
Mercurius harmonieus met mars zal zorgen voor het uitwerken van nieuwe plannen en
mogelijkheden.
Venus sextiel jupiter/saturnus vraagt om de godinnekracht te vergroten. Durf te
luisteren naar je gevoel, geweten, intuitie. Want op 21 december komt er een einde aan
het patriarchaat. En in de volgende jaren wordt de balans tussen mannelijke en vrouwelijk
energie herstelt zodat de goddelijk energie het voor het zeggen krijgt.

Wil je energetische ondersteuning in dit hele boeiende, doch pi ige proces, dan
kan je ook nu weer inschrijven voor de groepshealing. Die gaat door vanop afstand na
23u en je kan inschrijven tot 30 nov om 23u enkel via isabelle@zichtbaar.be. Kost 18€ of
eenabonnement van 7+3 gratis kost 125€. Kerstpromo is 4+1 gratis kost 70€ Wat kan je
ervaren? lees hier

ANTWOORD OP DE VRAAG
Ik herhaal hier nogmaals matheus
Toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was, kwam een
honderdman naar hem toe die zijn hulp inriep met de
woorden: 'Heer, mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en
lijdt vreselijk pijn.' Hij sprak tot hem: 'Ik zal hem komen
genezen.' Maar de honderdman antwoordde: 'Heer, ik ben het niet waard dat gij onder
mijn dak komt; maar een enkel woord van u is voldoende om mijn knecht te doen
genezen.
Wat de honderdman bedoelde was dat jezus zich niet hoefde te verlagen om hem bewijs
te leveren maar dat hij hem geloofde op zijn woord.
De woorden ik ben het niet waard dat je onder mijn dak komt wil zeggen dat hij niet wou
dat jezus zich verlaagde tot zijn niveau; Dak is dus het niveau en niet de man zelf. Dus de
man liet jezus wel tot hem komen. Tot zich komen wil enkel zeggen je laten helpen = de
macht, het resultaat aan jezus geven.
Hoe zit het nu met jou. Ben jij bereid om het licht/ de christus in jou geboren te laten
worden, hem de macht te geven, je los te koppelen van het resultaat zodat jij een kind
van god wordt, waardoor de goddelijke almacht tot uiting kan komen?
Waarom is het loskoppelen van het resultaat belangrijk
Jij bepaalt niet het resultaat maar de god die via jou werkzaam is. De mens loopt vast in
het hoe doe ik het. Hoe is resultaat gericht. Focus je op WAT je wil ipv machteloos te
roepen hoe !
Mijmer eens over deze wat:
- Wat als je in een eeuwig staat van gelukzaligheid kan leven = een leven met als enige
constante overvloed, vreugde en geluk
- wat als je deze energie (de goddelijke almacht) zou toestaan via jou te werkzaam te zijn
waardoor jij deze energie wordt?
- wat als alles in je leven vervullend, zinvol en waardevol zou zijn?
Het enige dat waardevol is, is de almachtig scheppend beginsel dat de basis en bron is

van alles. Noem dit god - leven - universele intelligentie -...... Erken dit terug, laat het
weer de basis vormen van je leven en tadada
M A G I E is geboren

WAAROM ZIJN ER MENSEN DIE
MEEGAAN IN DE CORONA ONZIN ?
Iemand schreef me: ik ben hier werkelijk zo
verbouwereerd over? Doen er dan zo weinig mensen
onderzoek?
Zien ze dan niet dat ze voor de gek gehouden worden.. of
dat er iets niet klopt??Zijn ze dan zo gehersenspoeld???
ik weet het echt niet
Je kan jezelf gek blijven maken met deze vraag of je kan
je richten op het hogere plan.
Het enige antwoord dat ik heb is als ik vb kijk naar mijn
eigen ouders, die gaan 100% mee in het corone verhaal, wat ik ook uiteg; Voor hen ben
ik een gevaarlijke idioot.
Het verschil tussen hen ik is, dat zij bang zijn van hun eigen schaduw, hun geloof verloren
zijn en lang geleden opgegeven hebben. Dus zijn ze zonder houvast en klampen zich
hardnekkig vast aan een macht buiten zichzelf. Ik heb altijg geweten dat er meer was,
ben daarin blijven geloven en blijven zoeken naar de magie en het hogere. Mijn innerlijke
weten en geweten is te sterk terwijl bij mijn ouders het ego en de angst sterker zijn dan
het geweten. Ik denk dat jullie net als ik als houvast je geweten en geloof in het hogere
hebben
Ik kan je enkel uitnodigen te blijven luisteren naar je geweten, te blijven geloven in liefde
en schoonheid en ankerpunt te zijn voor het nieuwe tijdperk.
Ik was nog een kind, ik denk 9 jaar, toen ik mijn vader letterlijk hoorde zeggen dat hij niet
meer geloofde want de dingen gingen niet zoals hij wou, dus waarom zou hij nog
geloven. Ik weet nog hoe verwarrend en angstaanjagend dit voor mij was en toen koos ik
voor mijn geloof en viel mijn vader van zijn voetstuk. Hij gaf op ipv verantwoordelijkheid te
nemen.
Het zijn de laatste loodjes, dra mogen we aan de opbouw beginnen.

AFFIRMATIES

Ik wens een zinvol goddelijk leven
vol gelukzaligheid
---------------Ik kies nu voor eerherstel van de lichtkrachten en de
goddelijke ALmacht op aarde en in mezelf.
____
Ik zweer enkel trouw aan mezelf, bekrachtig almacht
en vreugde in mijn leven en laat a e noden & eden los.

Ik schrijf met plezier en de nieuwsbrieven wil ik zeker
gratis houden, ondanks dat ik er minimum 9u - 16u
werk aan heb.
Een gift vanuit het hart (hoe groot maakt niet uit)
wordt van harte gewaardeerd.
De gift kan je 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.
Hartelijk dank voor de giften die ik mocht ontvangen.

De krachtige dimensie, MUZIEK die je ego kan omzeilen en je
energie opkrikken
Muziek is een krachtige dimensie die ik me vele jaren ontzegt heb maar de laatste 2 jaar
is er weer volop muziek in mijn dagelijks leven.
Elk natuurlijk zijn eigen smaakt maar hier een paar van mijn hot songs van het moment
De titels snap ik niet want ik vind de muziek allesbehalve droevig.
Edgar tonians tears of angels
Edgar tonians she"s alone
yakuro voices of infinity de beelden vertellen ook en prachtig verhaal van transformatie
en loskomen uit de verstarring
SERGEY GRISCUK ★ RELAXING MUSIC ★ Chillout Mix ► 60 min

NOG WAT NIEUWS OVER DE STEM VAN DE WAARHEID EN
AMERICA
Het ontwaken gaat nu mainstream en de duistere krachten kunnen het niet meer
stoppen. Wat er nu gebeurt is dat ook mensen die diep in het systeem zitten in opstand
komen tegen het systeem zelf. Dit is precies wat er gebeurde op planeet X in de laatste
drie weken voor de bevrijding in 1999. Het zal wat langer duren op Aarde, maar dit is een
zeer goede indicator hoe dicht we bij de doorbraak zijn.
Trump krijg gehoor na weken van alleen maar berichten dat hij nergens gehoor
kreeg
gerechtelijk https://www.ninefornews.nl/trump-krijgt-steun-van-texas-en-louisiana-4cruciale-staten-voor-hooggerechtshof-gedaagd/
De politie protesteert tegen maskers in Valencia:
zie hier het filmpje & hier het artikel
Spaans gerechtshof in madrid vernietigt lockdown plannen
De politie ondersteunt de demonstranten in Parijs:

Hooggerechtshof oordeelt tegen de lockdowns in Oostenrijk:
In veel provincies in Californië, Colorado, Virginia weigeren sheriffs van de
provincie om lockdown-bevelen op te volgen:
california
Https://www.zerohedge.com/political/second-major-california-sheriff-openly-rebelsagainst-newsom-lockdown
artikel
Https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=159409
sacramento
Https://www.zerohedge.com/political/virginia-county-rebels-against-gov-northamslockdown-restrictions-declares-itself-first
De gouverneur van Florida houdt stand tegen handhaving van maskers:
https://www.thepatriotbrief.com/florida-governor-holds-firm-against-mandatory-maskenforcement/
Florida vereist dat alle testresultaten van het coronavirus duidelijk het aantal
amplificatiecycli weergeven dat bij het testen wordt gebruikt:
https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-testcycle-data
De gedwongen vaccinatiewetgeving in Denemarken is van de baan na 9 dagen van
hevige publieke protesten:
https://summit.news/2020/11/16/forced-vaccination-law-in-denmark-abandoned-afterpublic-protests/

healing of verlichting dankzij
frequentie therapie
Elk orgaan, elk stukje in je lichaam heeft een heel
specifieke frequentie. Frequentie kan je zien als een
informatie drager die ervoor zorgt dat een functie tot stand
kan komen.
Als een orgaan of vitale levensfunctie uit balans is, draagt
ze een verkeerde frequentie en noemen we dit ziekte.
Dan is het belangrijk om je lichaam te voeden / terug te
herinneren aan de juiste frequentie.
Persoonlijk merk ik dat mijn ogen beter geworden zijn, Ik
zit gemiddeld 10u aan mijn pc dus s"avond had ik moeite
om de lichtjes in de verte te zien. Nu merk ik dat als ik
naar buiten kijk mijn zicht even scherp is als s"morgens, ik
slaap ook sneller in en dieper, mijn veld voelt op de één of
ander manier ook lichter, mijn intuitie en inzichten zijn nog
verscherpt dit op 10d tijd. Na 3 weken gebruik was er
hormonaal ook grote verandering. Door een trauma op
36jarige leefttijd zette mijn menopauze in en op mijn 41ste was ik vrij van de
maandstonde. Nu plots voelde ik van alles en hopla op mijn bijna 52ste na 11j, was de
maandstonde er weer in volle glorie (niet echt tot mijn genoegen maar bon ;-). Feit is wel
dat mijn situatie onnatuurlijk was en er nu herstel is.
De juiste frequenties terug toevoegen
Het grote voordeel van de scanfunctie is dat je naar de kern van het probleem gaat ipv te

blijven hangen bij het symptoom.
De programma"s zijn bijzonder uitgebreidt en dit zowel op niveau van je organen,
emoties, chakra”s, mentale patronen, meridianen, bio-energetische stromen, vitamines,
aminozuren, homeopathie, bachbloesems, energetische bescherming, pijn, mentale
functies……Ik kan alleen maar zeggen dat het een enorm plezier is om met het
toestelletje te werken en dat zijn impact zeker voelbaar is.
Het is een medisch product, ontworpen in duitsland, voor de behandeling van
chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende
behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en daarmee
verbonden slaapstoornissen. Alle andere toepassingen worden niet erkend door de
reguliere geneeskunde omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aangetoond.

Maar wie iets afweet van frequenties weet dat de mogelijkheden
VER reikend zijn. Er staan zware boetes op als we ervaringen van anderen delen
of claimes maken daarom vermeld ik de naam van het toestel niet.

Het toestelletje is klein, licht, handig en multifunctioneel dat je via een clip op je kleding
bevestigen. Het wordt bestuurd via een smartphone-app die je kunt
downloaden. De communicatie met het toestelletje vindt plaats via een Bluetoothverbinding en éénmaal je programma geladen is kan je de verbinding verbreken.
DE VERSCHILLENDE VERSIES
- een HG voor 500€
- een HHH 1000€
- een HHH+ 1500€
- een HR 2500€ met scanfunctie
Je kan het aparaat hier via ons bestellen. WIl je meer informatie over de versies,
mogelijkheden en programma"s dan kan je mailen naar stephanie@zichtbaar.be. Het is
enkel via dealers te vinden en niet in de reguliere winkels. Na aankoop helpt Stéphanie
je dan via skype of messenger, opstarten en ontvang je uitleg over het toestel zodat je het
maximum kan halen uit je toestel.

VERWRONGEN energie in je
huis of plek
Je ziet soms wel van die huizen die bijzonder moeilijk
verkopen of een cafe die elk jaar van eigenaar lijkt te
veranderen of een huis die elk jaar van eigenaar
veranderd of mensen die ziek worden of failliet gaan binnen het jaar na verhuizing.

Lees hieronder wat ik met een huishealing voor jou kan betekenen.
Wij hebben gemerkt dat het gemakkelijker is in huis: het is lichter. En op een of andere
manier is het eenvoudiger om in huis rommel te zien, op te ruimen of weg te doen. Het
huis is gemakkelijke fysiek schoon te houden. het is eenvoudiger om projecten op te
pakken, bv de boom snoeien. en het is eenvoudiger om vanuit je hart je uit te spreken in
dit huis. En ik geloof dat het mij helpt – hier. Het is gemakkelijker te voelen en de stroom
van opgepakte energie te laten stromen en ruimte te maken voor blije energie. Hoe je
beschrijft dat de garage belangrijk is… dat is opmerkelijk en ook je advies om deze zeker
wit te schilderen binnenin! Vorig jaar heeft onze zoon de hele garage wit geschilderd.
------------------Mrx kocht meer dan 14j geleden een boerderij. Hij heeft er nooit gewoond want zijn vrouw
voelde er slechte energie. Blijkt dat er tijdens de oorlog in zijn schuur executies
plaatsgevonden hebben. Er staat juist tegen zijn erf ook een herdenkingsplaat van deze
oorlogsslachtoffers. Na de dood van zijn vrouw probeert hij het te verkopen = lukt niet.
Dan is er het idee om er alleen te gaan wonen maar er komt geen schot in. Dan
uiteindelijk 12 jaar na aankoop gaat hij van start met de bouwplannen. Het ontwerpen en
de aanvraag zijn een hels karwij en slepen 2 jaar aan. Dan eindelijk de start van de bouw.
En alles wat fout kan lopen loopt fout. En dat is wat er gebeurde na de huiszuivering
(huishealing vanop afstand). Lees hier zijn ervaring:
Ongelofelijk resultaat hier. Alles liep in het honderd…machines zitten vast, muren waaien
om, plannen veranderen om de haverklap, Ingenieur, architect, aannemer, en ik als
bouwheer..iedereen spreekt een andere taal en het is een knoeiboel. Dan deed je die
healing en nog dezelfde dag krijg ik het bericht dat alles is uitgeklaard, iedereen zit op 1
lijn, iedereen content, de schade aan het huis wordt onmiddelijk hersteld. Tja als dit geen
goed resultaat is dan weet ik het ook niet meer. Met verstomming geslagen? Ik had er
vertrouwen in maar het resultaat is gewoon fenomenaal. Hopelijk is alle miserie nu over.
Bedankt voor dit uitzonderlijk goed resultaat!
____________________
Dit betreft de healing van een flat gebouw die op een oude begraafplaats gebouwd is net
naast de kerk. De dame trok in de flat 5 maand geleden en leed de laatste 4 maand aan
nachtmerries.
Hallo Isabelle, wat een opluchting. Het is ongelooflijk maar vanaf de dag waarop jij de
healing deed, slaap ik weer normaal en ben ik vrij van nachtmerries. Ik ben heel blij dat ik
mijn gevoel volgde n je contacteerde voor de huis healing. Hartelijk dank.
———————————–
hallo Isabelle: moet het je melden maar is de max. Sedert je huiszuivering slapen wij hier
als een roosje. Sedert we hier nu 4 jaar wonen was slapen een probleem. Is zalig nu, we
voelen ons natuurlijk veel beter ook nu en vrienden komen nu ook spontaner
binnenvallen. Je was zeker niet de eerste die ik al aangesproken had, had geen
vertrouwen in jou en zeker niet vanop afstand maar, wauw, super resultaat. Er zijn toch
mensen die iets kunnen. Toppie. We houden zeker contact.
Ik werk enkel vanop afstand en heb een grondplan nodig en een door jou met de hand
getekende schets van de woning. Ik vraag 250€ en doe een checkup 7 d erna.
Bedrijfsgebouwen is prijs of aanvraag en hangt af van meerdere factoren.

Magnesium in tijden van stress en
straling kan je goed van pas komen.
Magnesium speelt een rol in het celdelingsproces.
Magnesium draagt bij tot:
de vermindering van vermoeidheid en moeheid
beter slapen
een normaal energieleverend metabolisme

een normale werking van de spieren
de instandhouding van normale botten en tanden
de elektrolytenbalans
de normale werking van het zenuwstelsel
een normale eiwitsynthese
een normale psychologische functie

Een goed opneembare magnesium
Hier vind je een goed magnesium preparaat en ook dit is een goed preparaat en met de
code ISAH334 krijg je 20% op je gehele bestelling. Dus ipv van 19.90€ kost het je
maar 15.92€ Code invullen nadat je de bestelling geplaatst hebt, dan wordt het
automatisch afgetrokken. Ik kan voor je kijken welke van de 2 jij nodig heb en daar
vraag ik 8€ voor. Stuur me een email naar isabelle@zichtbaar.be

Bed and breakfast in Denia
Foto"s & website volgen nog.
De woning ligt in het exclusieve deel van Denia, les
rotes, met zicht op zee, de haven, het kasteel en de
Montgo berg.
De zee en centrum Denia is op 3 km afstand. Denia is
de enige plek met het lange zandstrand zonder keien. Je kan hier uren wandelen
met je blote voeten in het water.
Alles is totaal nieuw, heel zen en eenvoudig maar wel met kwaliteitsmaterialen,
zoals een prachtige natuurstenen vloer. De energie hier is een healend bad,
vanwege de Montgo Berg (magnesium) en omdat mijn veld een veld van healing is.
Wie hier binnenkomt, komt tot rust en tot zichzelf.
Ik bied 3 kamers. Elke kamer beschikt over een badkamer met inloopdouche en wc,
een airco warm/koud, een terras, een eigen inkom en internet. Elk bed is beveiligd
tegen aardstralen en tegen de straling van de stopcontacten.
Kamer 1 heeft 2 bedden v 90x200
Kamer 2 heeft 1 bed van 160x200
Kamer 3 heeft 1 bed van 180x200
Wil je koken in je eigen kamer dan kan dat, heb je iets nodig van huisraad dan staat
alles ter beschikking. Een extra tas, handdoek, .... nodig dan vraag je het maar. Er
is een gemeenschappelijke wasmachine en droogkast en er staat ook een frigo met
diepvries voor wie wil.
Ideaal voor mensen die tot rust willen komen en verdieping zoeken. Al dan niet in
combinatie met coaching.

Voor de crypto liefhebbers.
Ik heb geinvesteerd in een financiële dienstverlener
met 360 partnerkantoren en sterk groeiend. Hun
expertise is gebaseerd op hoog rendements trading op 4
wereldmarkten met name CHICAGO, MOEX, BITMEX &
FOREX.
Een team van 24 traders handelen in 41 verschillende producten op deze 4 beurzen,

Je kan investeren in 4 producten
Je kan instappen vanaf 250€ De aankoop gebeurt in BTC. Ik help je bij alle stappen,
maak je account aan, doe de KYC procedure voor je en help je om btc aan te kopen....
zodat jij ook van deze investering kan genieten. Stuur me een mailje
isabelle@zichtbaar.be met je naam en voornaam als je info wil.
Ik probeerde al 2 van hun producten
- Het trader pakket kocht ik in juni aan (instap 3000€) waarbij ik elke dag 1 tot 1;1% winst
uitbetaalt krijgt = 22% per maand want gedurende het weekend wordt er niet getrade.
Deze winst kan je er elke dag uithalen (duurt 3d voordat je je geld ontvangt); Wil je je
kapitaal er terug uit duurt het 21d)
Dan kocht ik 2 producten aan met een deel van de winst uit mijn trading pakket, (zie
printscreen hieronder) en die me NA 30 weken 271% opleveren = 36;13% per maand.
Min instap is hier 217€. Je ziet dat ik op 17 aug 217 CFR investeerde en er 805 CFR voor
terug krijg (1 CFR=1$). Op 12 sept investeerde ik 223;2 CFR en krijg er 828CFR voor
terug.
Je kan ook investeren op 5 maand of op 6 maand maar dan krijg je iets minder winst. Vb
op 5 maand krijg je 27,42% per maand
Als je wat geld opzij hebt dat je niet direct nodig hebt zou je hier ook kunnen in
investeren. Let wel investeringen zijn altijd een risico. In het trader pakket garanderen ze
min 1% per maand, bij de producten garanderen ze je uitbetaling van de totale som maar
als het bedrijf failliet gaat is er geen garantie meer.

Mijn immowebsite COSTA BLANCA HOUSE is
paraat. Zoals ik vorige maal schreef ging ik een
samenwerking aan met een andere grote makelaar.
Doch de it man is nog een oplossing aan het zoeken
om de data base, met alle panden te implementeren in
mijn website.
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.

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 20% korting. Code werkt maar NADAT je je adres ingevuld hebt.
Cholesteril forte 90 capsules voor 39.86€ - 20% = 31.88€
cholesteril gewoon 90 capsules voor 27.66€ - 10% = 22.12€
cholesteril forte 30 capsules voor 14.98€ - 10%= 11?98€
Voor wie tegelijkertijd ook bewust emotioneel wil werken
klik hier

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT

coach/healer
www. zichtbaar.be

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u isabelle@isahealing.eu toe aan uw adresboek.

