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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 13 jan 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

DE ASTRO-NUMEROLOGISCHE
TENDENS 2021
2021 valt onder de 5 invloed (2+0+2+1) en hoort bij
mercurieus, heerser van Tweelingen & Maagd.
De 5 energie
Onder de 5 energie geniet je doorbraken en verschuivingen door het verleggen van je
grenzen en het verkennen van nieuwe wegen. Dus drang naar verandering, vrijheid en
nieu we inzichten zulllen je in 2021 uitdagen om een sprong in het diepe te wagen,
buiten je comfortzone te treden en het avontuur aan te gaan van zelfredzaamheid en
autonomie.
Mercurius is de bemiddelaar tussen hemel en aarde en gebruikt vernuft, diplomatie,
list en slimheid, zelfs leugen. Hij is waakzaam en heel opmerkzaam, een snelle denker en
snel van begrip. Hij kende angst noch vermoeidheid en onderwees de mensen zowel in
het recht, als in het bedrog. Hij opent wegen met zijn dynamiek en de drang tot beweging.
- Innerlijk: is hij verbonden met de activiteiten van de geest en de verbinding tussen
bewustzijn en onbewuste = het bewustwordingsproces.
- Uiterlijk: is er de behoefte aan uitwisseling van gedachten en ideeën met anderen.
Contacten met anderen door middel van aanraking, kijken, praten, schrijven, chatten,....
Mercurius staat dus voor communicatie, het denken, analyseren, verkeer en handel.

Onder mercurius zal waarheid en leugen uitgewerkt worden. De grote leugen waar
we werk van zullen maken is het idee dat de staat onze rechten beschermt en er voor
ons is. Eénmaal de juiste context en waarheid hierrond doorgedrongen zal zijn zal het
systeem ophouden te bestaan.
Klaarheid en transformatie en verandering kunnen we verwachten op volgende niveau:
- media en communicatie: mag wel want de reguliere mediakanalen zijn in handen van
de deep state.
- handel en economie
De waarheid zal naar buiten komen waarom de staten het zich kunnen permiteren om de
mensenrechten FLAGRANT & VOLLEDIG te schenden. In een artikel hieronder ga ik er
dieper op in;
In de chinese astrologie
Valt het nieuwe astrologische jaar binnen de veld van de Metaal Os vanaf 12 februari
2021. De Os biedt ondersteuning, stabiliteit en vertrouwen in medemens …
Mijn innerljike weten gaf me aan dat er met 4 weken iets zal gebeuren die een doorbraak
zal betekenen. Wat daar heb ik nog geen flauw idee van.

WAT ZORG VOOR DE JUISTE ZAAIGROND IN 2021
Op 7 jan poste ik op fb deze post:
Velen panikeren met het trump gebeuren in america en het er-komt-maar-geen-eind-aande-corona-onzin/shit, maar laat het maar los.
Ik heb het gekke gevoel dat er met 5weken iets zal gebeuren die voor een doorbraak zal
zorgen op wereld niveau. Het is maar een gevoel dus vraag me er niks over, heb er zelf
geen flauw idee van.
Maar dit mooie bijbelcitaat viel me vandaag toe (toeval)

De zaaier mattheus 13
Jezus' leerlingen kwamen Hem vragen: "Waarom vertelt U hun alles in de vorm van
verhalen?"
11
Hij antwoordde: "Omdat het de bedoeling is dat júllie de geheimen van het Koninkrijk van
God zullen begrijpen, maar zíj niet.

12
Want aan mensen die hebben, zal gegeven worden, en ze zullen heel veel hebben. Maar
van mensen die niets hebben, zal afgenomen worden wat ze hebben.
13
Daarom vertel Ik hun alles in de vorm van verhalen. Want ze kijken wel, maar zien niets.
En ze luisteren wel, maar horen niets en begrijpen er niets van.
14
Met hen gebeurt wat de profeet Jesaja vroeger al heeft gezegd: 'Jullie oren zullen het wel
horen, maar jullie zullen het helemaal niet begrijpen. En jullie ogen kijken wel, maar wat
jullie zien zal niet tot jullie doordringen.
15
Want het hart van dit volk is koppig en ongehoorzaam. Want ze luisteren niet met hun
oren. En ze houden hun ogen dicht. Want ze willen niet zien en ze willen niet horen. Ze
willen niet begrijpen. Zo zullen ze Mij niet geloven. Daardoor kan Ik hen niet genezen.'
16
Maar het is heerlijk voor jullie dat jullie ogen werkelijk zien en dat jullie oren werkelijk
horen.
17
Luister goed! Ik zeg jullie dat veel profeten en mensen die leefden zoals God het wil,
zouden hebben willen zien wat jullie zien. Maar ze hebben het niet gezien. En ze zouden
hebben willen horen wat jullie horen. Maar ze hebben het niet gehoord."
DIt is het verhaal dat jezus vertelde
Hij zei: "Een zaaier ging zaaien.
Een deel van het zaad viel langs de weg. Het werd door de vogels opgegeten.
Een ander deel viel op rotsgrond, waar het niet veel aarde had. Daardoor kwam het
zaad snel op. Maar toen de zon opkwam, ging het dood. Het verdroogde doordat het
haast geen wortels had.
Een ander deel viel tussen de distels. Toen de distels opkwamen, verstikten die het.
Een ander deel viel in goede aarde en er groeide graan aan: op sommige plaatsen
100 keer zo veel, op sommige plaatsen 60 keer zo veel en op sommige plaatsen 30
keer zo veel als dat er gezaaid was.
Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren!"
Betekenis van het verhaal van de zaaier
18 Jezus zei: "Luister nu. Ik zal jullie uitleggen wat het verhaal van de zaaier betekent.
19 Als je het goede nieuws van het Koninkrijk van God hoort, maar het niet begrijpt, komt
de duivel en steelt wat er in je hart was gezaaid. Dat is het zaad dat langs de weg viel.
20 Er zijn ook mensen die het woord van God horen en het onmiddellijk blij geloven. Dat
is het zaad dat op rotsgrond viel.
21 Want het geloof van die mensen heeft geen wortels: hun geloof zit niet diep. Ze
geloven wel een tijdje, maar als er problemen en moeilijkheden komen omdat ze het
woord geloven, verliezen ze hun geloof.
22 Er zijn ook mensen die het woord horen, maar hun geloof wordt verstikt door de
zorgen van de wereld en het verlangen naar geld. Er groeit geen vrucht aan hen. Zij zijn
het zaad dat in de distels is gezaaid.
23 Het zaad dat in goede aarde is gevallen, zijn de mensen die het woord horen en
begrijpen en aan wie ook vrucht groeit. Bij sommigen 100 keer zo veel, bij sommigen 60
keer zo veel en bij sommigen 30 keer zo veel als dat er gezaaid was."
Kan jouw geloof tegen een duwtje? Blijf jij standvastig kiezen voor het licht en blijf jij je
goddelijke essentie claimen? Er zijn veel valse profeten en berichten, maar wie trouw blijft
aan het innerlijk weten en leeft vanuit het geweten, hoort/ziet en weet en geniet de
grootst mogelijke rijkdom nl innerlijke vrede en harmonie.
Blijf trouw aan het licht, vertrouw op jezelf en je beloning zal groots zijn.
Bron

HOEVEEL WATER HEEFT IEMAND PER DAG

NODIG ?
We weten al dat we dagen zonder voeding kunnen maar
dat water een andere zaak is. Ook is het zo dat honger
kan betekenen dat je eigenlijk
De meeste berichten die je krijgt kreten dat je 1,5l tot 2l
per dag MOET drinken;
Persoonlijk ga ik hier niet mee akkoord. Zelf heb ik meer dagen ik met moeite 0.5l drink
en aangezien ik met 6 weken 52 jaar wordt en nog nooit echt last gehad heb van mijn
nieren durf ik de stelling zeker in twijfel te trekken dat je minimaal 1.5L extra vocht tot je
dien te nemen.
Of toch wel ik zou liegen als ik dat zeg dat ik nog nooit last gehad heb van mijn nieren. Ik
heb 2x zware niercrisis gehad en telkens was dit gelinkt aan een crisis met een man. De
eerste wou ik veranderen, de 2de wou ik redden. Mijn niercrisis was telkens het
omslagpunt voor mij om los te laten.
De nieren volgens de kennis van de germaanse geneeskunde
De nieren filteren dagelijks ongeveer 180 liter bloed. 99% van het filtraat wordt echter
opnieuw geabsorbeerd door de nierverzamelbuizen en teruggevoerd naar de bloedbaan,
waardoor tussen de 1,5 en 2 liter urine wordt uitgescheiden.
De nieren behoren in de embryologie tot het mesoderm dat vorm geeft aan je eigenheid.
De biologische functie van de nierverzamelbuizen is om de “waterbrok” te absorberen /
behouden (absorptie kwaliteit) en te verteren (secretoire kwaliteit). Kijken we naar de
elementenleer dan ontdekken we dat water staat voor de emoties.
De waterbrok kan dus te maken hebben met fysiek water vb angst voor
water/verdrinking, problemen met wateroverlast in huis, waterlekken die voor stress
zorgen.
Maar je kan ook verzuipen in verdriet, onmacht
Water drinken
Zoals je ziet is de gezondheid van nieren afhankelijker van je emotioneel gedrag dan van
je drinkgedrag. Ik heb veel dagen dat ik met moeite 2 glazen vocht per dag binnen heb en
toch blijft mijn plas gedrag hetzelfde.
Het enige waar ik wel op let is op de kleur van de urine. Elk lichaam is anders. Ideaal is je
urine licht geel, net als (citroen) limonade. Als de kleur helder is, is er teveel water in je
lichaam en zijn je nieren overbelast door het teveel drinken. Wanneer je urine de kleur
heeft van appelsap of donkerder en zelfs ruikt, drink dan zeker meer.

FYSIEKE ONGEMAKKEN DOOR DE
CORONA STRESS
Je lichaam is altijd een correcte weergave van je innerlijke
staat van zijn. Je houding, je welbevinden (fysieke
ongemakken) geven je informatie over wat jij voor waar
aanneemt of over de waarheid waarnaar jij leeft;
De corona beleving
Elke mens reageert anders op de het corona gebeuren.
Maar hieronder geef ik de naar mijn idee, grote lijnen van belevingen van deze shock.
Van zodra de gewenning optreedt of de vrijheid terug verworven is, zal je merken dat heel
veel mensen "ziek" zullen worden. Ziekte is namelijk het loslaten/verwerking van de
emotionele inslag/shock.

overgewicht
VB van heel veel mensen vernam ik dat ze sedert corona worstelen met overgewicht.
Water ophouden is omdat je je onveilig voelt. Extra vetlaag is ook ter bescherming van
jezelf of vanuit een eigenwaardeconflict omdat je onbewust extra gewicht in de schaal wil
leggen (= je bestaansrecht afdwingen);
Doodsangst conflict
longen: longkanker, longtuberculose, longoedeem, longemfyseem, pulmonaire
sarcoïdose
Bestaansconflict
- verzamelnierbuisjes: vocht ophouden omdat je je onveilig voelt, waterretentie, uremie,
nierkanker, niertuberculose, nefritis, nefrotisch syndroom, cirrotische nier, nierstenen
Scheidingsconflict, omdat er social distance is, verlies van zekerheden(jobs) en
lockdown (verlies van vrijheid)
Territorium conflicten is een persoonlijke beleving en ervaar jij op grond van het feit
dat jij DENKT dat iemand sterker is dan jij/ meer macht heeft, iemand je grenzen of
eigendom schondt.
Dus de corona onzin is een aanval op je bestaansrecht, lichaam en vrijheid
Schrikangst-conflict of territoriumangst-conflict
Strottenhoofdslijmvlies ;laryngitis, strottenhoofdkanker, stembandpoliepen,
bronchiaal slijmvlies: bronchitis, logontsteking, griep, atelectase, bronchiaalcarcinoom
Bronchiale spieren ;kinkhoest, spastische bronchitis, bronchiale astma
Territorium-hoorconflict (de onzin of rampspoed niet meer kunnen aanhoren)
territoriumergernis-conflict of identiteitsconflict, wie of wat zijn we nu eigenlijk, wat
zal nog mogelijk zijn, wat is nog van ons?
Maag (kleine bocht), Maagpoort, Twaalfvingerige darm: maagzweren, pylorische
ulcera, duodenale ulcera, maagreflux, gastritis
Galwegen, Galblaas:geelzucht, hepatitis, hepatomegalie, levercirrose, leverkanker,
cholecystitis, galstenen
alvleeskliergangen: alvleesklierontsteking, alvleesklierkanker
Oppervlakkig rectumslijmvlies: aambeien
Rectale spieren (onderste rectum)
Uitwendige rectale sluitspier; fecale incontinentie, rectale spasmen
Territorium-markeringsconflict= een ik heb ze/iets niet kunnen afweren/buitenhouden
(in het geval van verplichte testen en vaccinatie , het coronabombardement, ...) of je hebt
jezelf teveel weggecijferd.
Nierbekkenn Urineleider; nierinfectie, nierbekkenontsteking, nierstenen
Blaas, Urinebuis; urineweginfectie, cystitis, gonorroe, genitale wratten, urothelial
carcinoom, urnineretentie
blaasspier: incontinentie, blaaskrampen, bedplassen
prostaat: intraductale prostaatkanker
Territoriumverlies conflict: geen mensenrechten
kransader: angina pectoris, arteriosclerose, hartaanval
kranslagader: halsslagader aneurysma, halsslagader stenose,
ondersleutelbeenslagader aneurysma
Aorta, halsslagaderen, Ondersleutelbeenslagaderen; halsslagader aneurysma,
halsslagader stenose, ondersleutelbeenslagader aneurysma
Smerig, lelijk brokconflict : iets dat moeilijk te slikken is, onverteerbaar of iets dat je iet
te pakken kreeg vb tijdens begin lockdown de plundering vd winkels, nu winkels/horeca
die onbereikbaar zijn,.....
Blaasdriehoek (trigonum); blaaskanker, blaaspoliep, etterende tuberculose,
baasontsteking

hypofyse; gigantisme, acromegalie (Buitenproportionele groei van handen, voeten,
neus, kaak, jukbeenderen en organen), intra-uteriene groeiachterstand, dwerggroei,
prolactinoom, galactorroe (vocht uit tepels), voortijdige ontwikkeling, vertraagde
puberteit
Mond en Keelholte, diepliggend slijmvlies ;
mondkanker, tongkanker, neuspoliep, neusabces, vergrootte
keelamandelen, keelamandelontsteking, aften, spruw, de bof, syndroom van Sjögren
schildklier: hyperthyreoïdie, struma, schildklierkanker, hypothyreoïdie
bijschildklier: hyperparathyreoïdie, hypercalciëmie, bijschildklierkanker,
hypoparathyreoïdies
slokdarm: slokdarmkanker, slokdarmspataderen
Maag (grote kromming), Twaalfvingerige darm; maagklachten, maagkanker,
dunnedarmkanker
Visueel brokconflict vb de maskerade niet kunnen aanzien, de gesloten horeca , de
plexi afscheiding overal, de coronaborden,de oudjes in isolement ...........
traanklieren: traankliertumor, traanklierontsteking
Vaatvlies, Iris, Straalvormig lichaam ; vaatvliesmelanoom, irismelanoom, straalvormig
lichaam melanoom, oogzenuwtumor, coloboom, vaatvliesontsteking, uveitis
Hoor brokconflict: de onzin niet meer kunnen aanhoren
Geluidsbrok vb de stem van je vrienden/ouders/ kinderen niet meer horen door de
lockdown. Het oor:
Middenoor, Buizen van Eustachius ;middenoorontsteking, oorpoliep, ingetrokken
trommelvlies, brughoektumor, akoestisch neuroom
slakkenhuis en binnenoor: tinnitus
Eigenwaardeconflict
kraakbeen oor
dwarsgestreepte spieren: spieratrofie, spiernecrose
bindweefsel:
fibroom, keloïden, sclerodermie, contractuur van Dupuytren
vetweefsel: lipoom, xanthoom, cellulitis
botten & gewrichten: Steolyse, osteoporose, artritis, carpaal tunnel syndroom, hernia,
spit, sciatia/ischias, cervicale spondylose, scoliose, kyfose, lordose, hielspoor, bunion,
jicht, botkanker, osteosarcoom, bloedarmoede, leukemie, plasmacytoma,
hemochromatose
pezen: tendinitis (peesontsteking)
kraakbeen: artrose, perichondritis
lympfe vaten & klieren: lymfoom, lymfoedeem, klierkoorts
bloedvaten: arteritis, aderverkalking, atherosclerose, arteriosclerose, buik
aneurysma, hersen aneurysma, flebitis, spataderen
Endocardium, Hartkleppen : mitrale insufficiëntie, mitralisstenose, aorta-insufficiëntie,
aortastenose, pulmonale klepstenose, endocarditis
Je ziet het al, dra zullen er bij bosjes mensen ziek worden en sneuvelen omdat ze
meerdere conflicten lijden. Hoe sneller je inzicht krijgt in deze materie, hoe minder je zal
lijden .
HIer vind je een link naar een overzicht volgens de germaanse geneeskunde, klik CTRL +
F en dan opent zich een zoekvenster. TIk in het zoekvenster eigenwaarde en je zal
vanzelf alle eigenwaardeconflicten vinden.
TIk in google : germaanse geneeskunde ervaringsverhalen en leer begrijpen hoe het
werkt.

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.

WAT BEHELST WAARHEID EN WAT IS
WERKELIJKHEID?
In een telegramgroepje van de germaanse geneeskunde
ontspon zich deze communicatie. Waarom deel ik deze
omdat het jaar 2021 zal draaien rond communciatie maw
inzicht en begrip. En onderstaande communicatie vond ik een schitterend voorbeeld van
hoe moeiljik mensen kunnen communiceren. Communiceren is voor mij het uitwisselen
van kennis, ervaring en beleving. Sta eens bij jezelf stil of communiceren uitwisselen is of
gelijk willen halen?
HR schreef: De waarheid kan niet worden opgeschreven! Je kan alleen een
(om)schrijving geven van wat waar is en is daarmee een afgeleide. Waarheid staat bij mij
voor werkelijkheid. Klein praktisch voorbeeld: als je de natuur ingaat en een omschrijving
maakt van wat je ziet, dan zal dat als je deze 'informatie' verder geeft bij de ander nooit
het beeld oproepen wat je zelf hebt gezien. Het kan er hoogstens op 'lijken'.
Mijn antwoord (knuppel in het hoenderhok want je weet dat ik graag trigger) was
Waarheid, werkelijkheid gaat enkel om wat jij voor waar erkent en daarmee
bestaansrecht geeft. Realiteit (real/echt) is dat wat jij voor waar aanziet en echtheid
verleent. Daarom ook is ziekte een persoonlijke disbalans, een leugen waaraan jij
waarheid gegeven hebt.
We hebben allemaal de vrije wil en zijn allemaal even machtig en krachtig. Pas als we
deze pure staat van zijn afwijzen (liefdeloos met onszelf omgaan) start onze disbalans en
voedingsbodem voor ziekte.
Ant HR: Als ik het goed begrijp heeft volgens jou iedereen zijn eigen waarheid?
IK klopt, de manier waarop we naar iets kijken, bepaalt onze ervaring / beleving en
daarmee de impact op ons energetisch systeem/lichaam
HR: Maar er is toch maar één werkelijkheid?
IK er is één werkelijkheid maar er zijn evenveel waarheden als er mensen zijn en zo
schept elke mens ook zijn eigen realiteit
HR Maar werkelijkheid en waarheid zijn toch één en hetzelfde? Als iets werkelijk is, dan
is het toch waar? Iets wat wij denken dat waar is, maakt iets toch niet tot werkelijkheid
(ook al geloven we dat)?

IK Nee. De WERK-elijkheid = is hoe alles werkt en WAAR-heid is een mogelijkheid
binnen die werkelijkheid. Iets wat je letterlijk waar maakt (hard maakt).
Alles is opgebouwd uit goddelijke stof en goddelijk volmaakt.
Alles is energie in beweging en neemt vorm aan als een intelligentie er haar
focus/aandacht op richt (de shock in de germaanse).
Elke mens is een intelligentie die realisaties KAN verrichten, maar elke mens is een
deeltje van de almachtige hogere intelligentie.
De waarheid is alles wat onvoorwaardelijke liefde is omdat de basis van elk leven god
is. Als de mens angst en gebrek aanvaard, valt hij uit DE hogere waarheid in zijn
persoonlijke lagere waarheid en doet hij de werkelijkheid “geweld” aan. Hij beknot zijn
eigen werking/mogelijkheden. De mens leeft in zelfafwijzing = gebrek aan liefde =
leugen en schept daarmee zijn eigen realiteit vanuit zijn beperkte waarheid.
Vb een tafel is werkelijk en waar volgens jou? Maar klopt dat? Materie, is hard en
tastbaar maar is dat waarheid? Volgens de quantum fysica zijn het deeltjes die op een
bepaalde snelheid/frequentie trillen en daardoor deze vorm kunnen aannemen. Volgens
de quantumfysica bestaat onze aardbol uit lege ruimte en kan hij eigenlijk in een kleine
kubus passen. Een deeltjes versneller lost die terug op net zoals een sopraan een glas
kan laten springe,
Wat wij denken maakt iets waar, ZEKER WETEN. Jouw denken bepaald de grenzen en
wat mogelijk MAG zijn in jouw leven. Jij kan je lichaam terug op natuurlijke wijze in balans
brengen omdat jij denkt dat het zo werkt dus kan jij de germaanse werking waarmaken
Het is jouw denken die dit mogelijk maakt. Vb jouw lichaam reageert enkel op wat jij voor
waar aanneemt en laat het ook zo werken. De germaanse stelt heel duidelijk: verander je
visie en je lichaam is weer in harmonie met het scheppende beginsel(god) die
onvoorwaardelijke liefde is. Als je weer in het reine komt met jezelf /je ervaring, ben je
gezond.
** waarheid: Tot mijn 40ste heb ik gedacht en voor waar aangenomen wat mijn vader me
ooit wijsgemaakt heeft nl dat ik het niet zou kunnen rooien in mijn leven. En wees gerust
dat ik het mezelf tot mijn 40ste bijzonder moeilijk gemaakt heb met skelet en nekpijnen
van mijn 12de tot mijn 40ste.
** werkelijkheid: Totdat ik een ander IDEE aannam en nu geniet ik al 11 j een pijnvrij en
een bijzonder rijk leven De werkelijkheid is mijn passie en hoe meer ik ontdek hoe alles
werkt hoe leuker het is om als mens op aarde te zijn
HR: Deze discussie geeft al aan hoe lastig het is om met elkaar te communiceren. Als
iedereen naar eigen believen een betekenis kan geven aan woorden om zijn eigen
waarheid te creëren, dan zijn we al aardig vervreemd van de werkelijkheid.
IK We wisselen kennis uit, is geen discussie. Uitwisselen is verrijkend. Vergeet niet dat
dokter hammer ook theoloog is dus juist omdat hij bovenstaande materie snapte kon hij
de werkelijkheid van het lichaam snappen en de biologische wetten van het fysieke
lichaam begrijpen.
Hier ben ik dan gestopt want HR is de beheerder van het groepje en vond het helemaal
niet leuk dat zijn stelling niet klakkeloos aanvaard werd en hij ging er nog verder op in.
Met voor mij wel nog een paar interessante antwoorden van hem om op in te pikken. Het
schuin gedrukte komt van HR normaal schrift is mijn feedback/visie erop.
Het is mij bekend dat onze taal wordt gemanipuleerd door onze overheersers. Maar dat
houdt toch niet in dat we dat zelf ook maar moet doen. De dikke van Dale draait er
cryptisch omheen. Het Duitse woordenboek geeft voor Wahrheit -> wirklichkeit, den
Tatsachen entsprechend, dus de werkelijkheid, overeenkomend met de feiten.
Dus volgens het duitse woordenboek is de werkelijkheid dat wat met de feiten
overeenkomt. Feiten zijn volgens mij percepties. vb
- je zegt: bah deze stoel is spuuglelijk. Voor jou een feit voor de ander helemaal niet.
Jouw werkelijkheid heeft dus niks met de waarheid of realiteit te maken, het is jouw
perseptie van jouw realiteit vanuit jouw waarheid.
Ja, natuurlijk. Onze waarneming is subjectief, dus ook onze waarneming van de

werkelijkheid. Maar om het tastbare te verwerpen om de illusie in stand te houden is voor
mij niet de weg om te ontdekken wat waarheid/werkelijkheid in wezen is.
Hier zie je duidelijk dat hij het niet snapt. HIj bevestigt dat zijn waarneming (dus het
resultaat van zijn waarheid) subjectief is dus ook zijn waarneming van de werkelijkheid.
De denkfout ligt in het feit dat hij het tastbare als ENIGE werkelijkheid beschouwt dus de
materie als waarheid ipv dat alles energie is en energie volgt ALTIJD de intelligentie die
de energie stuurt.
In het geval van de mens is ons denken wat onze tastbare werkelijkheid stuurt. Je hebt
dus en energetische en een tastbare werkelijkheid en dat is samen is WAT IS of jouw
realiteit (dat je echt in de zin van hard, gemaakt hebt).
2021 zal een jaar bij uitstek zijn om analystisch om te gaan met begrippen. Speel ermee,
duik erin. Heb je hier een andere kijk op deel me die gerust MAAAR AUB max 15 zinnen
want ik verzuip nu al onder de emails en zoals je weet beantwoord ik alle emails
persoonlijk.

Nieuwe maan 13 januari 2021 in steenbok:
de realiteit zien via waakzaamheid en
wakkerheid
De eerste nieuwe maan gaat er al direct “hard” tegenaan.
Steenbok gaat over het skelet, over dat wat je hard maakt,
jouw realiteit en houvast. In ons geval op vandaag gaat
het over de eigen AUTONOMIE = vrijheid &
zelfbeschikkingsrecht.
Welke waarheid wil jij hard maken, tastbaar en zichtbaar neerzetten in 2021? Dit zal
het thema zijn dit jaar. 2021 valt ook onder de 5 energie en is daarmee gelinkt aan
mercurius. Kom ik verder op terug.
Het wordt een super beweeglijk, uitdagend en boeiend jaar lieve mensen. Komt er een
veelheid aan informatie op je af in 2021, hak het dan op in stukjes en thema”s en ga
erdoor. Doorzetten zal belangrijk zijn dit jaar. Je mag dus heel veel communicatie en
gedachten uitwisselingen verwachten omtrent het vormgeven van de NIEUWE waterman
structuren op alle domeinen: rechten, wetten, economie, financieel, media

Nieuwe maan in steenbok
Steenbok staat in de materiële wereld voor het gezag (wetten, rechten, plichten) is gelinkt
aan saturnus en wordt vaak ervaren als wordt je op de proef gesteld, getest, uitgedaagd.
Dit omdat je geconfronteerd wordt met het tastbaar resultaat van de waarheid waarnaar
je leeft. Vb wie streeft naar waarheid en vrijheid ontdekt altijd wegen die dit waar kunnen
maken. Wie leeft vanuit angst, zal heel wat angstaanjagende situaties ervaren.
Dit geconfronteerd worden met je resultaat van je wat jij voor waar aanneemt= wat jij als
grens en enige mogelijkheid aanneemt, zorgt voor groei. In steenbok zal je dus tegen je
zelfgecreëerde muur blijven oplopen totdat jij zegt: “en nu is het genoeg geweest, ik ga
het anders doen en luisteren naar mijn gevoel ipv naar mijn denken.”
Bezin je over deze zin, als inloop van 2021
De wetten dienen de “waakzamen” en niet de “ slapende schapen”. (vigilantibus non
dormientibus jura subveniuit)
bron: Broom”s Maximes of Law 1845
W A K K E R W O R D E N …...je wordt bedrogen terwijl je erop staat te kijken!!!!!
Steenbok daagt je uit om door te zetten en om op eigen benen te staan, de ruggegraat te
zijn van je eigen leven ! Verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, het enige gezag te

zijn in je eigen leven!

Wat ontzettend opvalt in de horoscoop is:
dat alle planeten onder de middellijn staan. Dwz dat je de krachten van steenbok in
jezelf zal mogen uitwerken in de volgende weken.
steenbok staat in 2de huis dus zal draaien rond bezit, geld, financiën, wat jij waardevol
en mooi vind.
Er staan 6 planten in huis 2 en er zijn 3 groepen van gebundelde kracht waarvan 2 in
huis 2!!!!!

De enorme klemtoon die op huis 2 ligt.
Gaat over je zekerheden en kennis. Want dankzij kennis kan jij je bezit en emotioneel
welzijn veilig stellen. Thema is je waarden, talenten, professionele ambities, wat je
verwerft en paart omdat je het belangrijk vind, je financieel bezit en bron van inkomsten.
Ook de emotionele gehechtheid aan dingen. Onderaan dit artikel vind je heel belangrijke
kennis die je zal helpen om je bezit en overvloed VEILIG te stellen !!!!
Maan, zon en pluto bundelen hun krachten in steenbok in huis 2: voelen, denken en
ziel die de krachten bundelen. Wauw dat wordt een knaller en een jackpot. Pluto in huis 2
in steenbok zal je hard laten voelen/confronteren met je minderwaardigheidscomplex is,
het onder je eigen niveau functioneren, angst voor eigen kwaliteit en talenten, het idee
dat je het toch steeds verkeerd doet.
Steenbok: is verantwoordelijkheid nemen
Saturnus, jupiter en mercurius bundelen hun krachten in waterman in huis 2:
saturnus zijn de keuzes die je maakt, jupiter je hoger weten en mercurius waar jij je mee
verbindt en wat jij tot uitdrukking brengt. Het worden 3 zeer intense weken mensen !!!!!!!!
Ga ervoor, open jezelf voor je hogere weten en kies onomwonden voor vrijheid en
autonomie, want de verandering stuwt om zich zichtbaar te laten maken
Waterman: is vernieuwing brengen, verouderde structuren van de maatschappij
doorbreken en een vrije, eerlijke en menselijke maatschappij mogelijk maken
Mars en uranus bundelen hun krachten in stier in huis 4: je daadkracht en wil tot
zelfrealisatie, urnanus doet de dingen anders en op zijn manier en staat voor individuatie
(zelfbewustzijn). In huis 4 vind je je wortels en daarmee ook de facetten van jezelf die je
in je kindertijd leerde te onderdrukken.
Zoals altijd kan je ook nu weer deelnemen aan de groepshealing die ik geef vanop
afstand. Inschrijven via isabelle@zichtbaar.be tot 23u 13 jan. Kost maar18€ incl verslag
of abonnement 7+3 gratis . Deze zorgt bij jou voor verlichting & bekrachtiging. Via het
verslag krijg je extra inzichten, weet je welke emotionele blokkade nu uitgewerkt wordt en
een boodschap van de kosmische ziel via een beeld dat ze me stuurt. Lees hier
ervaringsverhalen
2021 valt onder de 5 energie wat zal staan voor doorbraken en verschuivingen door
het verleggen van je grenzen en het verkennen van nieuwe wegen. Dus drang naar
verandering, vrijheid en nieu we inzichten zulllen je in 2021 uitdagen om een sprong in
het diepe te wagen, buiten je comfortzone te treden en het avontuur aan te gaan van
zelfredzaamheid en autonomie.
Mercurius is alle vormen van communicatie en een kwikzilver (springt van de hak op
de tak) kent angst noch vermoeidheid en onderwijst de mensen zowel in het recht, als in
het bedrog. Hij opent wegen met zijn dynamiek en de drang tot beweging. Het bedrog,
waarom de overheden de mensenrechten 100% naast zich neer kunnen leggen is de
waarheid over de matrix, het systeem waarin de burgers vastzitten en de SLEUTEL om
uit het systeem te stappen en het te ontmantelen. Deze materie is me sedert 8d onder
ogen gekomen en ben ik nu aan het doorspitten en samenvatten.

Kort samengevat: op het moment dat “jij” je geboorteakte “krijgt” wordt jij van een
levende MENS omgezet in een natuurlijk PERSOON waaraan een trust gekoppeld is (=
economische activiteit en rechtsvorm). Een persoon kan zich NIET beroepen op
mensenrechten !!!!!!!! Een trust is een financieel vehikel ( voertuig/vorm) om bezit te
beheren. Je geboorteakte opent het recht op deze trust en er wordt een bedrag aan
gekoppeld en als je de juiste procedures KENT krijg je op je 18de verjaardag een
jaarlijkse LEEFsom.
Wie vb van deze van handel met voorkennis profiteren, zijn o.a. de leden van het
koningshuis. Dan lees je tandenknarsend in de Staatscourant, dat Amalia 1.5 miljoen
startsalaris (uit haar Trust!) ontvangt, als zij 18 jaar wordt. Zij was op tijd !!! Ik herhaal nog
eens wat ik hierboven aanhaalde: De wetten dienen de “waakzamen” en niet de “
slapende schapen”. (vigilantibus non dormientibus jura subveniuit) bron: Broom”s
Maximes of Law 1845
Omdat er echter naar afkomst en geboorte geen enkel onderscheid mag worden
gemaakt, geldt haar tijdige activatie voor alle geboortegeregistreerde Enige Erfgenamen
– inwoners van het grondgebied.
EENDRACHT IS MACHT, laat ons de krachten bundelen en het systeem gebruiken zoals
het bedoelt is nl voor ons ipv tegen ons !!!! OPROEP aan alle ouders met minderjarige
kinderen, onderneem NU actie en stel de overvloed en toekomst van je kind ZEKER. Aan
wij, de 18+ers, is het van belang om het beheer van onze trust terug in eigen handen te
nemen. Dus laat elke levende mens de bevoegde instanties aanschrijven en neem het
beheer van je eigen lichaam, leven en bezit terug in eigen handen. Het is geen
gemakkelijke materie vanwege de juridische terminologie maar we zijn al met een grote
groep. Ik ga er in het volgende artikel hieronder iets dieper op in. Op mijn site heb ik ook
wat informatie gebundeld maar ik blijf me inlezen en inwerken. Heb je interesse enn wil je
op de hoogte gehouden worden, stuur me een email isabelle@zichtbaar.be met
onderwerp: vrije mens, dan ontvang je een email telkens ik een nieuwe kennis heb
binnen deze materie. Helpen doe ik natuurlijk ook graag dus heb je vragen er rond en je
vond geen antwoord in de fb group of op de websites dan kan je ze me gerust stellen ,
maar doe eerst eigen research bij de aangegeven bronnen. Fb groep: activeer de
afwikkeling van de geboortet rust nalatenschap ….. website
geboortetrust.hetbewustepad.nl/ website hogeraadvandekinderen.nl/

WAAROM DE OVERHEID JE
MENSENRECHTEN 100% KUNNEN MET DE
VOETEN TREDEN
Begin dit jaar stelde ik de vraag aan mijn hogere weten: "
hoe komt het dat ze de mensenrechten flagrant kunnen
naast zich neerleggen?" en zoals altijd komt een
antwoord.
De informatie heeft me nog maar een 7d geleden bereikt
dus tussen mijn werk door duik ik in de materie. Mijn
voorlopige samenvatting (hangt nog niet echt aan elkaar)
staat al op mijn site voor wie er ook in wil duiken. Naar
mijn gevoel zal deze informatie een SLEUTELROL
spelen in 2021 en de boel aan het rollen brengen.
Ik waarschuw je op voorhand, het is zo a-moraal en gewetenloos dat mensen het
mogelijks niet zullen geloven. Het erge is dat veel bestuursleden ervan op de hoogte zijn
maar er niks mee doen vb bankdirecteurs, burgemeesters, mensen burgerlijk stand,
ministers, diplomaten, advocaten, rechters, juristen....dankzij hen wordt het in stand
gehouden !!!

IN HET KORT
Jij, ik dachten een mens te zijn met mensenrechten. Dit is 100% fout !!!! en door het
gebrek aan deze kennis/informatie zitten we als schapen vast IN het systeem/de matrix
en is het enige wat we kunnen doen blèren; De zelfbewuste mens kan de vraag richten
aan zijn/haar hogere zelf om je een uitweg te tonen uit deze slavernij. Bij deze dus een
uitweg uit de slaverij.
Om het fraude spel te begrijpen dien je te snappen dat er gespeeld wordt met juridische
termen. Dus het woordgebruik is allesbepalend! In dit opzicht zijn vele van min artikels
een goeie voorbereiding geweest daar ik heel graag woorden en hun ladingen ontleedt.
Leg hier zeker de klemtoon op in 2021 !
Voor het overheidssysteem (dat over je leven, werk, bezit en vrijheid beslist) blijkt de
levende mens niet eens te bestaan. En nu maken ze ook nog jacht op je lichaam!!!!
We leven in schaarste, terwijl ons alles gratis geschonken werd door onze schepper !
Liefde, gezondheid, water, energie, overvloed. En toch beslissen anderen steeds over
ons hoofd heen?
Hebben wij daar dan toestemming voor gegeven?
De fraude, gebeurt op het moment dat een ouder haar kind aangeeft bij de gemeente en
in ruil daarvoor een papier krijgt, nl de geboorteakte. Je je leest het goed! Het levend kind
wordt , uit onwetendheid, ingeruild tegen een akte !
Binnen de 3 dagen moet je de geboorte aangeven bij de gemeente en wordt je
ingeklaard , als een goed, een commercieel handelsrecht. Inklaren betekent letterlijk
aangifte van GOEDEREN.
De truuk is: niet de ter wereld koming van jou als levend mens wordt geregistreerd, maar
de geboorte van de placenta (de nageborene). De placenta sterft af en als jij je vóór je
7de levensjaar niet meldt als levende mens van vlees en bloed word jij als ‘verloren en
dood op zee’ ofwel ‘lost and dead at sea’ verklaard. PURE KOLDER TOCH !!!
Je geboorteakte is een officieel bewijs van de geboorte en de basis voor de Basis
Personen Registratie (BPR) waarbijje een nummer krijgt waaraan een waarde en trust
gekoppeld word. DIt is het rijksregisternr voor belgen en het burgerservicenr voor
nederlanders. Let op het woord ‘personen’, want dat verwijst naar de natuurlijke persoon,
de handelsfictie (=de trust). Een mens en persoon zijn 2 VERSCHILLENDE dingen: de
mens is levend, de persoon is een papieren commerciele vorm.
Dankzij je trust kan je deelnemen aan het economisch leven.
Hier alvast een filmpje dat je kan delen.

WAAROM DE BELGISCHE OVERHEID DE
HORECA NIET KAN SLUITEN
Voor de BELGISCHE horecamensen; een minister heeft
niet de bevoegdheid personen te verbieden een café te
betreden en zeker niet de bevoegdheid of caféhouders te
verbieden hun café open te doen. Dit kan enkel via de
koning, via een koninklijk besluit dat er op vandaag NIET
is !
Ik vond maar 1KB en daar staat niks in over opgelegde sluitingen dus het huidig
ministerieel besluit is onwettig en boetes mag je terugclaimen van de staat
De Minister van Binnenlandse Zaken zou dus bijvoorbeeld de evacuatie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kunnen bevelen. MAAR kan geen verbod opleggen cafés te
openen of te bezoeken. Dat kan alleen de Koning bij koninklijk besluit.
Hier het volledige artikel U KAN MORGEN UW CORONABOETES TERUGVORDEREN
en wel hierom: De ministeriële besluiten die de dringende maatregelen opleggen om de

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken zijn onwettig. De rechtbanken
mogen ze niet toepassen.
De wet op de civiele veiligheid van 1963 bepaalt dat de Koning de regels voor de civiele
veiligheid vaststelt. De minister van Binnenlandse zaken coördineert de acties en lokt de
nodige maatregelen uit. Maatregelen “uitlokken” is niet hetzelfde als maatregelen
“uitvaardigen” (wat ze uiteindelijk deed).
Luc Lamine, Doctor in de Rechtsgeleerdheid (PhD) Lees meer

TRUMP IS NOG ALTIJD OP SCHEMA
Iemand deelde me deze video met uitleg over america en
het plan om de deep state te ontmaskeren en
ontmantelen, als antwoord de fb post over de goeie
zaaigrond.
Zoals ik op 7 jan al schreef, gaf mijn innerlijke weten aan
dat er met hier en 5 weken iets staat te gebeuren die voor een doorbraak zal zorgen.
Maar wat het zal zijn, vraag het me niet want ik heb er geen flauw idee van, alleen ben ik
gewoon om te luisteren en te vertrouwen op mijn innerlijk weten.
Wel was er al dagen een hele zware energie en sedert gisteren avond was er wat
verlichting en vandaag had ik een paar leuke pieken van verlichting. Algemeen is de
energie nu wel een pak lichter.
Het is best wel gek om zo rustig en in vertrouwen te zijn, als de wereld rondom je lijkt te
flippen, je omringt bent met maskers, de reguliere en alternatieve media die blijven
bombarderen met rampberichten. Net alsof ik in het oog van de storm zit of op een
andere frequentie.
Werpt deze video licht op wat eraan komt?
Kern van de video
Alles verloopt nog altijd volgens plan. Om mensen te beschuldigen dien je eerst hun
schuld vast te leggen. In het geval van de americaanse verkiezingen was is de
certificering van de verkiezingsuitslag doorslaggevend. Trump heeft op alle mogelijke
manieren de fraude aangekaart (geinformeerd) en enkel 4 senatoren protesteerden
schriftelijk en gaven aan dat er idd verkiezingsfraude gebeurd werd.
Dit schriftelijk protesteren was nodig als bewijs, want wie niet schriftelijk protesteerde
wordt geacht akkoord te gaan met de uitslag en bewijst hiermee dat ze onderdeel zijn van
het fraudeleuze netwerk van de deepstate.
Nu liggen de bewijzen op tafel en kunnen de processen in gang gezet worden waarbij de
globale fraude, misbruik en slavernij blootgelegd zal worden en de zich nu
bekendgemaakte leden van de deepstate juridisch aansprakelijk gesteld zullen worden.
Q gaf ook aan dat de huidige media/internet volledig plat zal gaan op het moment dat
trump het startsein zal geven om de zuiveringsprocedure te starten. Er zou een nieuw
internetnetwerk al klaarstaan, het nieuwe monetaire systeem staat ook al klaar.
Dit was de essentie maar in de video krijg je nog meer uitleg. Mocht de video
verwijderd worden ik heb hem via a tube cather al op mijn pc opgeslagen dus je kan me
mailen isabelle@zichtbaar.be met titel video update danielle
Blijf rustig en standhouden in de waarheid en het licht, de strijd op hoger niveau is al
gestreden nu nog enkel doorsijpelen en zichtbaar worden in de materiele wereld. Zie ook
de informatie over de vrije mens, zoals ik hierboven al aangekaart heb.

AFFIRMATIES

Ik ben een levende, vrije mens, gezegend
met een vrije wil en ik wil bewust
verantwoordelijkheid nemen voor mezelf.
--------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.

zijn.

Maar wie iets afweet van frequenties
weet dat de mogelijkheden VER reikend

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

i i j

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

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.

