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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 30 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

ANGST DE ONZICHTBARE VIJAND
Laatst kreeg ik hier weer en schitterend voorbeeld van hoe dit in zijn werk gaat.
Een jaar terug nam ik een deugniet straatkatje in huis die het liefst van alles de
confrontaties vermijd en zich snel terug trekt, doch kinderen lijken hem wel te boeien. Een
week terug was ik een paar uurtjes oppas voor een schattig meisje van 3j toen poes
binnenkwam. De kleine ging er natuurlijk achteraan en poes starte zijn vermijdingstactiek.
Vanzelfsprekend ging de kleine te ver en kreeg zij een klauwtje als waarschuwing. Vanaf
dat moment was ze bang van de poes en zag ik een verbijsterende ommezwaai. Het

was hilarisch te zien hoe de poes plots de kleine achterna zat. De kleine vond deze
ommezwaai heel wat minder leuk. Ondertussen sloot ze al weer vrede met de poes.
Het klauwtje zal niet meer dan een prikje geweest zijn want er was niks te zien bij de
kleine, doch dit was voor haar voldoende om het vertrouwen in zichzelf te verliezen en
bang te zijn voor de poes, het voorwerp van mogelijke pijn.
Angst doet de dingen zich tegen jou keren.
Angst is een mogelijkheid maar nooit een realiteit. Daarom ook dat ie onzichtbaar is.
Angst is een idee, een illusie.
Zelf speel ik vaak met de poes ondanks dat ik weet dat het pijnlijk zal uitdraaien. Als een
echt straatkatje zijn de klauwtjes altijd paraat, een aanval op mijn voet is zijn favoriet.
Toch ben ik niet bang van de poes, in tegendeel meestal lig ik slap van de lach door zijn
technieken en verbetenheid. Gelukkig brengt de plantenspuit hem altijd tot stilstand als ik
er genoeg van heb. Waarom ben ik dan niet, net als de kleine, bang voor de poes?
Omdat mijn liefde voor de poes sterker is dan mijn angst voor de pijn.
De remedie tegen angst is L I E F D E
Wat kan jij doen om je liefde voor het leven sterker te maken dan de angst voor pijn en
lijden?
Wat kan jij doen om de liefde voor jezelf sterker te maken dan je onmacht en gebrek aan
vertrouwen in jezelf
Wat kan jij doen om je je liefde/geloof in je hogere wezen krachtiger te maken dan je
angst voor gebrek?
Corona zorgde voor angst
- angst voor vrijheid; dan keert de vrijheid zich tegen je want vrijheid zit hem in je vrije wil.
Als je bang bent voor vrijheid dan kies je uit vrije wil voor beperking. De mens is
momenteel bang om de vrijheid te nemen om samen te komen, om zonder masker te
zijn, om te genieten, ... waardoor beperking en boetes plots in het veld verschijnen.
- angst voor gezondheid: dan verdwijnt de zon(vreugde) uit je leven en verschijnt ziekte
en onvrede
- angst voor overmacht.: dan verdwijnt je macht en keert het leven zich tegen jou
Zoals je ziet heb je angst zelf in de hand want het is maar een idee.
Op facebook heb ik op 17 december een 8daagse corona time out aangeboden met elke
dag een thema waarop je kon bezinnen. DIt om uit de greep van corona te komen. Alles
wat al kon gezegd worden over corona is gezegd geweest en wie energetisch kan
invoelen weet dat de echte strijd al gestreden is en dat de hardnekkig nieuwsberichten
over vaccins, testen, vaccinID, gevaarlijk nanotechnologie, de vele bijwerkingen van
vaccins niets meer zijn dan een blaffende hond. En je weet wat ze zeggen van blaffende
honden? Die bijten niet totdat jij bang wordt van de hond dan pas zal hij tot bijten
overgaan !!!!!
De thema"s waren
Dag 1 Angst omdat we denken kwetsbaar te zijn.
Dag 2 Kracht is enkel mogelijk als tot rust komen en stil kunnen zijn
Dag 3 Je levenskracht bekrachtigen
Dag 4 Je verbinden met jeZELF, de almacht
Dag 5 Vernieuwing en verbinding
Dag 6 Het licht laten schijnen
Dag 7 Het licht zijn
Dag 8 De magie van het licht

HET WATERMANTIJDPERK REDE EN GEZOND
VERSTAND
Rede betekent denkvermogen en onderscheidingsvermogen.
De oude structuur, die nu afbrokkelt, deed er alles aan om
het denkvermogen zo laag mogelijk te houden.
Studie bestond uit het vanbuiten leren en napraten als een
papegaai.
Informatie werd gepresenteerd als een autoriteit van
buitenaf
Maar rede is niks van dat alles. In het woord rede ontdek
je ede, zoals onder ede verklaar ik. Rede gaat over het onderscheid maken tussen
waarheid en leugen. Onze ziel zwoer de eed van liefde toen ze zich van de bron
afsplitste. Alles wat liefdevol is is redelijk, alles wat liefdeloos is is onredelijk.
De eerste stappen om het watermantijdperk te betreden is om te leren de buitenwereld
ondergeschikt te maken aan jezelf. Durf de buitenwereld het zwijgen op te leggen en
biedt je eigen gaven aan aan de buitenwereld. Zo zullen we een unieke, authenieke en
eerlijke wereld scheppen waarin de lichten zich met elkaar zullen verbinden.

DE MAGIE VAN HET LICHT
We kennen allemaal wel het verhaal van aladin en de
lamp. Het over de lamp wrijven roept de almachtig geest
op die alle wensen vervult.
De lamp verwijst naar het licht in ons en als we er contact
mee maken (erover wrijven) dan vervult het letterlijk al
onze wensen.
Met wrijven bedoelen ze oppoetsen dus symbolisch
gezien wil dat zeggen dat als we de liefde versterken we vanzelf met ons licht in
aanraking komen en zo de almachtige geest laten verschijnen die alles kan omdat hij
alles is.
Onthoud dat licht informatie is en licht betekent onvoorwaardelijke liefde. Zolang je
voorwaarden en eisen blijft stellen aan de geest/ het leven zal hij je nooit horen. Maar
poets de liefde in je leven op en op magische wijze lijkt het leven naar jou te luisteren.
Licht is pure magie.
In de duisternis verlangt men naar het licht, wees het licht en de duisternis verdwijnt
vanzelf;

Als er disharmonie heerst is er gebrek aan verbinding.
De mens die leeft vanuit en slachtofferrol, vanuit een zelfafwijzing leeft in disharmonie
omdat er geen verbinding is met het zelf.
Wie leeft vanuit zelfafwijzing leeft met een gesloten hart en probeert te schitteren (zichzelf
te bewijzen).
Door je hart te openen voor jezelf en het leven activeer jij je licht en wordt jij een
stralende bron.
Op 21 december is er een nieuw kosmisch verbond gesloten dat ervoor zal zorgen dat de
mens zich niet meer hoeft te verzetten tegen het duister waardoor de mens zich weer met
zichzelf zal kunnen verbinden. Een tijdperk van harmonie en verbinding is geactiveerd.
Wij lichtwezens zijn hiervoor op aarde gekomen, om deze heropbouw en
herbekrachtiging van het licht mogeljik te maken.
Blijf een kanaal van licht, blijf vrijheid bekrachtigen en laat los elke vorm van verwachting.
Harmonie is het je durven verbinden met jezelf en vandaaruit jezelf delen met het leven.
Kan jij je angst loslaten en de verbinding aandurven opdat je licht kan stralen?

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.

VOLLE MAAN 30 DEC 2020 IN
KREEFT

Een bewogen jaar sluiten we af in het huiselijke teken
kreeft. De kreeft kruipt graag in haar schuld en probeert
om zoveel mogelijk buiten schot te blijven. Maar het is
juist een tijd om actief verandering vorm te geven, actieve
keuzes te maken en van je schulp een echte thuis te
maken waar het goed toeven is ipv een plek waar je je
kan verbergen. Leren om thuis te komen in eigen vel en
eigen leven. Deze volle maan staat onder de positieve
invloed van uranus en is daarom een positief vernieuwend
veld.
Volle maan is de maan tegenover zon en in kreeft
resulteert dat vaak in een scherpstellen van disharmonie in thuis situaties, vrienden en
werk. Als er een pool is die teveel energie opslokt kijk dan wat je nu kan doen om hier
weer balans in te vinden. Waar ben je bang voor waardoor je over je grenzen gaat? Thuis
is daar waar er harmonie en vrede is. Hoe thuis ben jij in eigen vel, eigen leven en eigen
huis? Je weet dat met volle maan emoties soms hoog kunnen oplopen want volle maan is
ook altijd een beetje een opruimen en afsluiten. Wat onderhuids speelde kan met volle
maan gemakkelijk naar boven komen.
Maan maakt een positief aspect met uranus . Uranus staat voor verheldering, is
verbonden met waterman, met vernieuwing, extase (een verhoogde staat van zijn) en
met stimulerende gebeurtenissen. Dat beloofd, want remmingen zullen op een laag pitje
staan en de drang naar persoonlijke vrijheid zal hoog scoren. Het moment om uit de
routines te stappen en dingen anders te doen. Volg zeker je intuïtie want die staat op
scherp en durf snelle beslissingen te nemen vanuit je intuïtie. Een goed moment om
optimaal gebruik te maken van de nieuwe kansen die zich kunnen voordoen. Uranus is
een heerlijk excentriek en authentieke energie, spring lekker uit de band en vervang
beknellende banden en routines door nieuwe en meer aantrekkelijke.
Maan maakt moeilijk aspect met cheiron en gaat over familietradities waarmee dit jaar
gebroken wordt. Door corona worden idd tradities gebroken en dat kan positief zijn want
veel tradities zijn lege omhulsels. Herbekijk je waarden en tradities en zet een nieuwe
zinvolle structuur op in je leven.
Cheiron positief ondersteunt door juno zegt dat als we de kansen op healing nu
nemen een hemel op aarde mogelijk is.
Jupiter en saturnus die nog altijd de handen in elkaar slaan. Je weet dat ze op 21
december de nieuwe tijdslijn van het watermantijdperk geopend hebben. Ze vullen dus
letterlijk de ether met energie over sociale gelijkwaardigheid, een nieuwe redelijkheid
gebaseerd op vrijheid en respect. Deze energie zorgt ervoor dat politici, de financiële
spelers en grote multinationals (big pharma, wapenindustrie ) die het graag voor het
zeggen hebben, de verloren strijd aangaan om een tandje bijzetten om hun posities te
behouden.
Weet dat waterman ook de energie is van het gezond verstand en de rede en éénmaal
deze goed doorgesijpeld is zal het masker afvallen en dit gaat nu heel snel in werking
treden.
Onthoud dat angst onredelijk is want het is onzichtbaar en daarmee een illusie. Volg je
geweten = je innerlijk weten en dan is het snel gedaan met de fake krachten. Een ideale
tijd om van slachtofferschap naar zelfbewustzijn over te stappen. Hoe meer je uit de band
springt hoe liever. En met uit de band springen bedoel ik authentiek actie ondernemen,dit
is het tegenovergestelde van het het beest uit te hangen.
Ik wens je in elk geval een vernieuwend 2021 toe, met een grote dosis zelfbewustzijn,
een actief geweten, een open hart en een levensvreugde om U tegen te zeggen ;-).
Ladies and gentlemen in 2021 gaan we er echt helemaal voor, laten we vol vreugde uit
ons dak gaan !!!

Wie wil kan weer inschrijven tot 30_12 om 23U voor de groepshealing die doorgaat
op 30 december. Enkel via isabelle@zichtbaar.be en kost 18€ of de eindejaarspromo van
3+1 gratis 55€. Wat kan je ervaren? lees hier

BEELD groepshealing dat verwijst naar
5Dimensie
Het volledige verslag is enkel voor de deelnemers maar ik
vond het wel belangrijk om het beeld en stukken uit het
verslag met jullie te delen.
Ik zag een man in de nacht naar de hemel kijken want aan
zijn rechterzijde waren 5 cirkels te zien in in elkaar pasten.
De cirkels waren heel zacht wit-lichtblauw (net als die eerste
auralaag tegen je fysiek lichaam). Een beetje zoals de foto
hiernaast maar de afstand tussen de cirkels was gelijk.
Duiding van het zielebeeld
De man keek vol nieuwsgierigheid en vertrouwen naar die
cirkels aan de hemel. Er was ook rust en harmonie en een
soort van verwachtingsvol. Het lijkt alsof de matrix waarin de
mensheid lang vastzat haar power kwijt is want de man
blikte heel alert naar de hemel. Hij stond buiten in de natuur en ik zag geen tekenen van
leven nog van bouwsels. Het voelde als een soort van nieuwe lei en hij keek naar de
5cirkels omdat de invulling of de rode draad, daar vandaan zal komen. Ondanks dat het
decor nog donker (de nacht) is (een vrijwijzing naar de nog altijd donkere berichtgevingen
en corona dreigingen) is de man er volledig op zijn gemak. Het duister belemmert hem
niet om de toekomst van licht en vernieuwing te zien en er het volste vertrouwen in te
hebben.
De rechterzijde staat voor toekomst wat wil zeggen dat dit een vaststaand feit is voor de
toekomst.
De 5 cirkels in elkaar is een nieuw symbool. Ik heb heel wat symbolen en graancirkels
bekeken en nergens vond ik 5 perfect in elkaar passende cirkels met evenveel plaats
tussen elke cirkel. Het labyrint kwam er het dichtste bij maar de cirkels in het beeld waren
niet verbonden met elkaar. De cirkels in elkaar zijn gewoon de vorm, alles is onderdeel
van elkaar. In de oudere symbolieken vind je wel cirkels en die kruisen of raken elkaar
wel net zoals in de levensbloem maar geen eentje waarbij de cirkels één geheel vormen.
Cirkels staan altijd voor de elementen.
Wat ik voel is dat die cirkels aan de hemel het nieuwe tijdperk inluiden, de 5de dimensie.
En het symbool toont aan dat we in de 5de dimensie, de elementen zullen kunnen
“beheersen” en als we de elementen beheersen betekent dit dat we alles real time
kunnen materialiseren en dematerialiseren.

/

k

d

lt t

t

t t l ht?

LEZERSVRAAG/ Hoe kunnen we de elite transmuteren tot licht?
Een positief bedoelde vraag: Hoe kunnen wij het best de macht van de top, die "De
leugen ",verspreidt en in vele mensen binnen kan dringen om hun kracht te ontnemen,
door angst op alle mogelijke manieren in de maatschappij te doen gelden, deze macht
instant transmuteren tot Licht en Liefde?
1ste misvatting: moeten wij deze macht transmuteren tot licht en liefde? Is dat onze
taak? Nee het enige wat we kunnen is om zelf een bron van licht en liefde te zijn in de
meest benarde omstandigheden zodat het licht sterker kan worden.
2 wat is de leugen? De enige leugen is dat we klein, kwetsbaar, machteloos en stemloos
zijn. We zijn machtig en onkwetsbaar van zodra we geloven in onsZELF en we
vertrouwen op onsZELF. Het zelf is het almachtig intelligent beginsel (de bron/god). Dat
we maar een klein menske zijn is de grote leugen. Jezus toonde wat mogelijk werd op het
moment dat hij de levende christus werd, of het levende licht. Licht is informatie,
informatie is intelligentie, intelligentie is energie, energie is macht, macht is de bron van
alles, alles is scheppende intelligentie, scheppende intelligentie schiep de mens, de mens
schept vanuit het licht in zich aanwezig en als er duisternis leeft in de mens (angst en co)
dan zal de schepping van deze mens duister zijn....en zo is de cirkel rond. Zo helder als
pompwater.
Zoek eens in je geheugen naar een een heel moeilijk moment in je leven waarop je
doorbeet, angst en twijfel losliet en voor jezelf koos, tegen alle logica in? Weet je nog hoe
magisch het leven zich naar jou leek te vormen? Deel gerust in de commentaren jouw
magische herinnering, dit zal een opsteker zijn naar leren vertrouwen. Ik heb al een paar
van die magische momenten gekend op moeilijk cruciale momenten in mijn leven. Dus ik
weet dat het werkt !!!

ANTWOORD op de vraag
1 Eerst en vooral: de angst loslaten dat wij de andersdenken in de brokken gaan delen
van de angsthazen. Het draait om waar wij zelf macht aan geven. Je bent bang voor wat
de ander je kan aandoen en dat is funest en zorgt ervoor dat je eigen licht uitgaat. We zijn
goddelijke wezens en als we van daaruit standhouden MOETEN de menselijke
frequenties/wetten WIJKEN op de één of andere manier.
2 Je loopt vast IN het HOE het MOET gebeuren en je verliest je focus en macht van het
wat, waar het echt om draait en wat jij wil. We worden "gedwongen" om eindelijk weer
voor onszelf te kiezen, en het is een zware test in hoe trouw en standvastig we zijn want
het is gemakkelijk als er geen vuiltje aan de lucht is. Deze test is alles of niks met de
bedoeling om totale overgave aan het goddelijke te stimuleren. Kan een vuile motor
draaien? Je hart is de motor, als er angst en twijfel in je hart leeft hoe wil je dan je motor
laten draaien en de 5de dimensie inrijden?

AFFIRMATIES

Ik open me helemaal voor het licht en
geniet van de healing en bekrachtiging
die dit in mij teweeg brengt. Een kanaal
van licht zijn is mijn vreugde.

--------

-------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.

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.
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.
Een ervaringsverhaal
Ik heb het toestel nu al een week of zes en ben heel tevreden. In het begin gebruikte ik
alleen de afstandsfunctie, vooral omdat mijn moeder 96 jaar oud is. We dachten dat het
werken in het informatieveld zachter voor haar zou zijn. Dat is ook zo, maar soms heeft
ze toch felle reacties: diarree, hoestbuien, ontstekingsreacties, ... Dat duurt gewoonlijk
een dag of iets meer, dan verdwijnen die reacties en veranderen de selecties van
programma's en remedies. We zijn er telkens weer verbaasd over hoe accuraat die
aanwijzingen van de scan wel zijn. Vooral ook de remedies zoals de Schussler zouten,
amino zuren en homeopathie zijn er echt boenk op. We werken intensief op haar ogen
omdat ze blind begon te worden en hopen op een medisch wonder als haar blinde oog
(geopereerd van kanker in de oogbol en de oogzenuw verbrand) weer zou herstellen.
Ik gebruik beide apps voor mezelf. Ik kon nog moeilijk en met veel pijn lopen omdat het
kraakbeen in mijn knie was verdwenen. Ook eerst begonnen met de afstandsfunctie en
de aanbevelingen gevolgd, nu sinds 2 weken werk ik ook met de microstromen. Vandaag
voor het eerst sinds jaren zonder pijn tegen een normaal tempo naar de winkel gestapt.
Zo blij!
DE VERSCHILLENDE VERSIES
- een HG voor 500€
- een HHH 1000€
- een HHH+ 1500€
- een HR 2500€ met scanfunctie
Je kan het aparaat vai ons bestellen. WIl je meer informatie over de versies,
mogelijkheden en programma"s dan kan je mailen naar stephanie@zichtbaar.be. Als je
via ons aankoopt dan helpt Stéphanie je 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.

