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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 28 jan om 23.00u, door een email te
sturen naar isabe e@zichtbaar.be
Rekening stepisa bvba reknr BE96 9795 9298 0405 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

WAT ALS IEMAND JE PIJN DOET
Bovenstaande bedenking las ik op facebook en ook al klinkt het heel mooi, de essentie
klopt niet.
Het klopt dat elke mens eigenlijk handelt vanuit pijn, omdat we van kleinsaf aan
grootgebracht worden met afwijzing: een pas op of je moet of je mag niet. Dat zijn zowat
de 3 vormen waarmee we onzelf leerden afwijzen.
We hebben dus leren te overleven ipv te leven en onszelf te optimaliseren.
Waarom klopt de essentie van bovenstaande uitspraak niet?
Laat ik je eerst nog een heel mooi klinkend antwoord weergeven: Wellicht is het

makkelijker voor je, zelf als je niets persoonlijks opvat. En juist het “kwade” in liefde terug
te geven.
Brr wat een valse zalvende woorden. Even leeg als de politieke praatjes die
rondgestrooid worden. IK laat je hier graag zelf wat over nadenken en mijn antwoord vind
je wat verder hier in de nieuwsbrief. Have fun

HOE VRIJ REIZEN, ZONDER
MASKER/TEST/DOCUMENT
Je stapt uit het vliegtuig en wordt geconfronteerd federale
politie of bewakers. Wat zeg je tegen ze?
Dolores in dublin, tijdens de 4u dat ze door de luchthaven
politie vastgehouden werd.
Ze weigert altijd het passagierslocatieformulier in te vullen omdat als je dit formulier invult
je VRIJWILLIG AFSTAND doet van al je rechten en je je AKKOORD geeft om jezelf 1014d in je huis op te sluiten in quarantaine.
Als je dit formulier ondertekend of de app download, GA JIJ AKKOORD met de
VOORWAARDEN.
Voordat ik verder ga wil ik eerst graag nog meegeven welk een dijk van vrouw hier
aan het woord is.
dolores cahill iers activiste en
- Dolores is uitvinder, oprichter en aandeelhouder van bedrijven,
- heeft in Europa, de VS en wereldwijd octrooien ontvangen en gelicentieerd met
toepassingen voor het verbeteren van de vroege nauwkeurige diagnose van ziekten
(auto-immuunziekten en kanker).
- Haar laatste ondernemingen zijn de World Freedom Alliance en FreedomAirway.
- meer dan 20 jaar expertise in high-throughput proteïne- en antilichaamarray,
proteomics-technologieontwikkeling, automatisering en biomedische toepassingen bij het
ontdekken van biomarkers, diagnostiek en gepersonaliseerde geneeskunde
- ervaring als expert in de EU in de afgelopen 15 jaar: EU Future & Emerging
Technologies (FETOPEN) Innovation Launchpad; EU-innovatieradarexpert, EU Horizon
2020 maatschappelijke uitdagingen 1 (gezondheid).
- Bezit verschillende verleende en in licentie gegeven internationale patenten (EU, VS,
Japan, Australië) (1995-heden) en collegiaal getoetste publicaties en rapporten,
- Professor, University College Dublin (2005-heden)
- Groepsleider, Max-Planck-Institute, Berlijn, Duitsland (1995-2003)
- Supervisor van afgeronde PhD & Masters 'studenten in Duitsland en Ierland.
- en nog veel meer, zie https://dolorescahill.com/pages/experience
Dus een vrouw die van veel markten thuis is en kennis heeft.
Dolores heeft nog nooit een masker gedragen, noch en passagierslocatieformulier
ingevuld. weet je, nog nooit een masker gedragen en nooit een
passagierslocatorformulier ingevuld. Wel heb je veel tijd nodig als je als vrije
zelfbewuste mens handelt, want na landing zonder formulier, dien je gemakkelijk 1,5 u te
wachten op je “gesprek” met de luchthavenpolitie.
Toen de luchthavenpolitie er was zei dolores : ‘Nee, ik vul het niet in omdat ik een beroep
doe op mijn onvervreemdbare rechten. Dat zijn rechten die u door geboorte worden
gegeven zowel onder natuurlijk recht en onder de nationaal recht. En één van die
onvervreemdbare rechten, is de vrijheid om te reizen. '' De natuurlijke wet werd
opgenomen in het Engelse constitutionele recht, dat de basis is van het Engelse
rechtssysteem over de hele wereld, ook in Australië en Ierland. De natuurlijke wet zijn je
geboorterechten die je nooit kunnen worden afgenomen, welke hiërarchie van wetten de
mens ook opstelt; de natuurwet - de rechtsstaat - de mensen - en dan brengen de
mensen de regering tot stand - en dan heb je de verschillende takken van de regering,
een parlementaire en rechterlijke macht hebt.

Maar wat interessant is in de grondwet, is dat de regering opgezet is door mensen
maar dat deze, de regering, met haar drie regerings niveau”s, GEEN handelingen,
statuten, richtlijnen of voorschriften KAN invoeren die inbreuk maken op de rechten van
de natuurwet die onvervreemdbaar aan ons zijn gegeven vanaf onze geboorte, door onze
schepper.
Deze onvervreemdbare (= kunnen nooit worden weggenomen) vrijheden en rechten
omvatten;
– vrijheid van meningsuiting
- vrijheid van denken
- vrijheid van vereniging
- vrijheid van vergadering
- lichamelijke integriteit
- en toegang tot de rechter.
Deze kunnen je nooit worden afgenomen.
Dus doe ik bij de politie beroep op mijn onvervreemdbare recht, de vrijheid van reizen.
Aanvaarden ze dit niet dan gaan ze in tegen hun gezworen eed. Want iedereen die in de
regering zit, wat vier niveaus diep is, zweert een EED ! En ze zweren een eed om de
grondwetten hoog te houden! En de grondwetten zijn tot stand gebracht onder de
natuurwet, die wordt vermeld in hun preambule of in de geschiedenis van de wet.
De regeringen kunnen niets inbrengen dat inbreuk maakt op onze vrijheid om te reizen.
Als persoon of staatsburger van je eigen land, heb je ALTIJD het recht om te komen en
heb je recht te reizen. Het betekent dus dat ze geen enkel reden hebben je het reizen te
stoppen, vooral niet als je naar huis terugkeert.
En dus zeg ik dan tegen de bewakers; ‘Handel je onder ede? Overal? ’En dan
antwoorden ze normaal niet. Dus vraag ik ; ‘Ja of nee?’
En dan proberen ze je te intimideren door je te arresteren en vast te houden, en ik zeg;
‘Ik ga je filmen.’ En ze zeggen; ‘Je kunt me niet filmen op het vliegveld’ en dan zeg ik; ‘Ja,
ik kan je filmen. Want als je een misdaad begaat als bediende, ambtenaar of eedaflegger
met salaris van de overheid dat we betalen, dan kun je video opnemen.
'En dan zeggen ze; ‘Nee, we kregen deze richtlijnen.’
En dan zeg ik; ‘Nee, een richtlijn kan geen inbreuk op maken op het feit dat als je me met
handboeien aanraakt, IK NIET INSTEM 'i do not consent” , ik stem er niet mee in om
gestopt te worden. ’
Dan gaan ze duidelijk voor je staan om je tegen te houden en te intimideren. En herhaal
je ‘Ik geef je geen toestemming me aan te raken! ‘Als je me handboeien omdoet, is dat
een misdrijf, want ik heb rechten. Als je me aanraakt of me tegenhoudt met reizen,
handel je buiten je eed. Dat is onwettig. Als je me aanraakt of me handboeien omdoet, is
dat een misdrijf met vijf jaar gevangenisstraf. Als een politieagent iets onwettigs doet, val
je buiten de bescherming van de politie. En als je niet antwoordt of je onder ede handelt
... wat ze je nooit zullen vertellen dat ze onder ede handelen omdat ze weten dat wat ze
doen onwettig is. En als de politieagent duidelijk toegeeft dat hij onwettig gedrag heeft
begaan en een misdaad heeft begaan, dan kan dat oplopen 20 jaar gevangenisstraf,
omdat hij in een politie-uniform een misdaad begaat.
Weet dat ze niet zullen antwoorden en als ze dan de handboeien willen omdoen, leg ik
dat vast op video met de woorden: 'Als je me de handboeien omdoet, ga je met mij een
contract aan en dit is mijn tarief (je kunt een tarief nomineren omdat het contractenrecht
is, je stemt niet in maar je zegt' als je dat doet ') en dit kost je 4000 euro / per uur. ”En
meestal heb je drie politieagenten.
Dus normaal na 4 of 5 uur zei ik: ‘Dit kost jullie nu al elk 20 000€’ . Een boete kunnen
jullie me ook niet uitschrijven want ik ga niet akkoord dus handel je onwettig. De zes
maanden gevangenisstraf tot een boete van 10.000€ , zal ik jullie ook allemaal in
rekening brengen, inclusief het voorbereiden van de zaak. Dit gaat dan naar het
hooggerechtshof waar ik zal winnen omdat wat je doet onwettig is. Klacht zal zijn:
onwettige detentie - ontvoering – het misdrijf - de politieagenten die onder ede handelen
en bovendien rondlopen verkleed als een politieagent die valselijk mensen arresteert.

Vaak merk ik dat de agenten zelf niet zo goed geïnformeerd.
Berlijn: vastgehouden in berlijn toen ik naar trafalgar square ging en dan op trafalar
square zelf waar ik één van de organisators was van demonstratie ben ik vastgehouden
door in totaal10 politieagenten,.
De politie probeerde opnieuw om ons op die dagen vast te houden en die kregen
dezelfde boodschap als hierboven en allemaal besloten ze om me niet te arresteren en
me overal te laten gaan.
CONCLUSIE
NOOIT het formulier ondertekenen, noch de app downloaden want dan doe je
VRIJWILLIG afstand van je rechten.
Je tekent eigenlijk om te zeggen; ‘Ik ga er vrijwillig mee akkoord om mezelf twee weken
op te sluiten in mijn huis, zodat ik geen inkomen kan verdienen’ En mogelijk onderwerpt u
uzelf vrijwillig aan PCR-tests.
Dus politie en wachters zullen proberen je zo ver te krijgen dat je het passagiersformulier
invult en de testen ondergaat.
Als je het formulier ondertekent betekent dit dat als je na een week vb weer op reis gaat
dat je de voorwaarden schend waar jij vrijwillige je handtekening onder gezet hebt en dan
kunnen ze je beschuldigen van het begaan van een misdaad. Want de voorwaarden
waren dat jij jezelf vrijwillig akkoord verklaarde met de quarantaine en en pcr test.
Daarom is het zo BELANGRIJK dat elke mens zich BEWUST is van zijn/haar
geboorterechten. DOE NOOIT AFSTAND VAN JE GEBOORTERECHTEN !!!!
Het eerste wat je doet is NEE zeggen. Want met de natuurwet heeft iedereen
onvervreemdbare rechten en dient zelf onderscheid te maken tussen goed en kwaad
want elke mens beschikt over een geweten. Dus je weet het, als je geen masker wilt
dragen of als je niet wilt dat iemand je vertelt dat je niet kunt reizen, dan weet je dat het
verkeerd is wat ze doen . Wil iemand je toch dwingen tot iets wat jij niet wil gebruikt dan
gewoon de woorden; ‘IIK STEM NIET TOE I DO NOT CONSENTT’ en als iemand je iets
aandoet waarin jij niet toestemt begaat die ander een misdaad.
Alle ambtenaren weten het !!!! Dus wanneer je rustig en zelfbewust NEE zegt, dring je
de ander terug, die zich tiranniek en autoritaire gedraagt als hij/zij je wil dwingt iets met je
lichaam te doen, zoals het dragen van een masker, of om je in je huis op te sluiten zonder
je toestemming. Mensen weten wat goed en kwaad is. Kinderen zijn met recht boos als je
hen dwingt iets te doen dat ze niet willen. Zo leven we al ons hele leven vanuit dwang en
wat verkeerd is maar toch blijft de mens verkeerd met zichzelf omgaan.

HOE ZELFBEWUST BEN JE of WIL
JIJ JE PATRONEN ONTMANTELEN
De reden waarom alles foutloopt op aarde, is omdat de
mens leeft vanuit gebrek aan zelfbewustzijn, vanuit
gebrek aan moed om nee te zeggen tegen de
buitenwereld en ja te zeggen tegen het innerlijk weten (je geweten).
De mens volgt slaaf de patroontjes van de ouders, zonder zelf stil te staan bij het
handelen. Met corona krijgen we een schitterende kans omdat ze het kaartenhuis van de
valse wetten in elkaar laat storten. Veel mensen durven nu echt dwars te liggen wat ze
ervoor mindere mate deden.
Maar ze zijn er nog die liever hun ziel verkwanselen uit angst voor afwijzing van de
buitenwereld dan de moed om gelukkig te durven zijn.
Dat is de kentering die nu gaande is en de keuze waarvoor elke mens op aarde
staat:

ben jij bereid om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen of laat jij je alles ontnemen
door de buitenwereld en laat je de buitenwereld vrolijk met jouw voeten spelen.
Het is tijd om de STAP te zetten naar vrijheid, geluk en zelfbewustzijn of simpelweg het
herstel van het goddelijk gezag ipv het valse menselijke machtsmisbruik.
DE VALKUIL de wet stelt dat elke burger geacht wordt de wet te kennen !!!!!!! Ze gaan
dus uit van het VERMOEDEN dat je weet wat je doet en waarom je het doet. De wet
erkent GEEN smoezen als:
– maar ik dacht dat het verplicht was, want elke mens geniet de VRIJE wil
– ik handelde ter goeder trouw. De wet zegt: ook wanneer iemand het feit of het recht niet
kende, maar behoorde te kennen, kan hij niet stellen dat hij te goeder trouw was.
– ik snap niks van die wetten en juridisch jargon. De wet zegt, pech gehad als natuurlijk
persoon of staatsburger dien je je te schikken naar de wet.
Wetten zijn er enkel om de staat te beschermen
Weet dat de wetten er zijn om de staat te beschermen, dat politie/rechters en advocaten
er zijn om de staat te beschermen omdat ze op de loonlijst staan van de staat. De enige
die jouw rechten kan beschermen ben jij ZELF !!!!!!!!!
Ps ik heb het er al over gehad dat een natuurlijk persoon of staatsburger valt onder de
wetten van de staat omdat je een papieren entiteit bent (je bent een nummer). Enkel wie
bekrachtigd dat hij een levende mens is en zich alsdus gedraagt, valt onder de natuurlijke
wet, nl het gezag van god. Je vind de uitleg hier

Laat dit FEIT aub heel goed tot jullie doordringen als je VRIJHEID je LIEF is
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BEWIJSLAST
Ook belangrijk om te onthouden is dat hij die de claim indient, volgens de wet ook
diegene is die de bewijslast draagt !!!!!!!!! dus ga niet door de knieën voor de bluf van de
overheid/gerecht maar eis het bewijs waarom ze denken jouw recht met de voeten te
mogen treden !!!!!!!!!!!! En je zal merken dat ze met de staart tussen de poten afdruipen.
Buig NOOIT voor zogenaamde overmacht.
CORONA BOETE
Krijg je een coronaboete, daag ze voor de rechtbank en hij wordt weggegooid omdat de
bewijslast bij de rechtbank ligt. En corona is illegale HANDEL !!!! Het enige punt is dat ze
erop rekenen dat WEINIG mensen DAPPER genoeg zijn om hun rechten te laten gelden
en dat de mensen uit angst hun boetes betalen. Eis altijd bewijs dat ze recht hebben om
te doen wat ze doen. En als je iets niet begrijpt, geef dat klaar en duidelijke aan totdat je
begrijpt waarom je doet wat je doet.
Ik blijf in deze materie duiken en kom één dezer dagen nog wel met een simpele formule.
Want in wezen is alles simpel. Je hebt gods wet en de menselijke vrije wil. Jij bepaalt zelf
hoe chaotisch of hoe gelukkig je leven is. Ben je jurist en vind je foute informatie in mijn
teksten dan hoor ik dit heel graag. Hoe meer inzicht in het belachelijk, fraudeleus wettelijk
menselijk systeem hoe beter voor mij. Ik heb lang geweigerd om met met dat juridisch
jargon bezig te houden omdat het te belachelijk voor worden is maar als we de boel
willen rechttrekken zullen er zelfbewuste mensen (jurristen) nodig zijn die de wet tegen
de wet kunnen keren. Ipv die voor eigen gewin te blijven aanwenden Daarom ga ik
proberen tijd te maken voor een rechtenstudie. Als er nog waarheidslievende mensen
zijn die willen bouwen aan een betere wereld, ik vond hier een online open universiteit
Op vandaag lijkt het me het eenvoudigst om alles zo SIMPEL mogelijk te houden en
uit de MALLEMOLEN te blijven.
Het is mijn ervaring dat mensen er een kei in zijn om alles ingewikkeld te maken. Het
natuurlijk leven is zoooooo eenvoudig !!! En ik hou de dingen ook heel graag simpel.
Je kan vb onderstaande afdrukken als je een politie agent hebt die je laat stoppen zeg je
een ogenblikje en je haalt rustig je spiekbrief boven. Hoe meer je hen uit hun evenwicht
en machtspositie haalt hoe beter dat doe je door ander dingen te doen dan dat ze
vragen;

– politie vraagt je papieren: NIET GEVEN anders zit je in de mallemolen. Vraagt hij je
naam zeg gewoon dat je (je voornaam) genoemd wordt (geef geen familienaam) Blijf
héééél rustig en beleefd. Glimlach en haal diep adem, want elke spoor angst of
agressie zal door de politie opgepikt worden en uitvergroot. Onthoud, de politie is
een mens net als jij en zeker NIET verheven boven jou !!!!!!!Er zijn al veel politie agenten
de ook opstaan maar in hun ambt kunnen ze weinig doen. Veel politieagenten roepen op
om als mens ZELF op te staan en je recht als levend mens te BEWAKEN.
– Eist politie nogmaals je papieren of proberen je ze af te bluffen verklaar: dat je een
levende mens bent en dat enkel personen beschikken over papieren. En dat ze geen
recht hebben om jou levende mens op te houden, noch te ondervragen. Laat ze je niet
stoppen of overbluffen, blijf duidelijk en rustig het hoge woord voeren !!! Dan vallen ze
vanzelf uit hun “overwicht” want ze verwachten dat de mensen buigen voor hun
politiestatus en jij buigt enkel voor god. Zeg verder dat je geen papieren hebt, enkel je
vingerafdrukken die authentiek zijn en daardoor aanvaard jij enkel het gezag van god.
God zei enkel dat we de aarde mochten vervullen, dat we SAMEN heerschappij kregen
over de vissen, gevogelte en al het gedierte dat op aarde kruipt. Dat jij noch een vis noch
een vogel, noch en dier bent dus dat niemand het recht heeft om over jou te heersen !!!
– brabbelen ze juridische termen antwoord dan: ik kan niet en weiger te reageren op een
taal die me vreemd is. Ik ben maar een eenvoudige levende mens en communiceer enkel
in eenvoudige spreektaal. Alles wat je me onder juridische taal oplegt of wil afdwingen
gaat in tegen het recht op duidelijke informatie;
– doen ze iets wat je niet wil, herhaal dan 3x ik stem niet in, i do not consent. En laat hen
(net als in het artikel van dolores hierboven) weten dat als ze je aanraken dit onder
contractrecht valt en dat jij bij deze jouw tarief graag aangeef zijnde 4000€ per uur dat ze
je onwettig lastig vallen. Verder kan je inspiratie halen uit de hierbovenstaande tekst van
dolores.
– De kunst is om het hen beu te maken en hen door de knieen te laten gaan dat er met
jou toch geen land te bezeilen is. Ga nooit in op hun vragen maar herhaal steeds jezelfde
verhaal, hou het kort en eenvoudig en ga zeker niet in discussie want als ze je
meetrekken in hun mallemolen kan je snel verwart worden en zal je fouten maken en
plots merken dat jij je rechten afgestaan hebt zonder dat je het besefte. EENVOUD is een
schitterend middel !!!
YEAH de macht terug aan de levende zelfbewust mens
Genesis 1.27 tem 1.29.
1.27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;
man en vrouw schiep Hij ze.
1.28 En god zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt en
vervult de aarde en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee en
over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt!
1.29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de
ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot
spijze!
Nog nuttige linken
dolores
Fb groep: activeer de afwikkeling van de geboortet rust nalatenschap …..
website geboortetrust
website hoge raad van de kinderen
mijn voorlopige bescheiden bijdrage

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 KOORDDANSEN MET
LEEUW OP 28 JANUARI 2021
ZELFBEHEERSING
2021 zet in op de moodswing van de conjunctie van
jupiter en saturnus in waterman van 21 december 2020 en
deze invloed zal het hele jaar 2021 kleuren en de trend
zetten voor de volgende 20 jaar. We hebben 20 jaar onder
het juk van steenbok geleefd met zijn doodse wetten en regeltjes (als ik alleen maar kijk
naar het aantal verkeersdrempels en stopborden die er in die 20jaar bijgekomen zijn
JAKKES) en corona was natuurlijk de kers op de taart naar volledige controle en
onderwerping. Gelukkig kunnen we ons de volgende 20 jaar laven aan de waterman
invloed die een boeiende en krachtige tendens belooft met klemtoon op vernieuwing,
broederschap, samenwerken en vrijheid. Een beetje als een nieuwe lei wat logisch is
want we zijn juist het waterman tijdperk binnengetreden
Wat opvalt in deze volle maan setting van 28 jan 2021, is maan vierkant mars en
oppositie jupiter en een vierkant met uranus. Dat wordt een staaltje koorddansen tussen
woede en iets willen doordrukken, versus ontdekken hoe je je geluk kan vergroten en
jezelf verruimen. Het zal een beetje aanvoelen als koorddansen. Maar onthoud dat de
enige reden waarom je denkt dat het leven een koorddans is, het feit is, dat jij je poogt
ONDERGESCHIKT te maken aan menselijke wetgeving, die je bovendien totaal
onbekend is omdat ze in een belachelijk hoogdravend onzinnig juridisch jargon
(brabbeltaaltje) is. Speciaal bedoelt om je als mens nietig en klein te laten voelen.
Vrijheid valt of staat met de keus die jij maakt: de goddelijke wetten (natural law) en
leven als een vrij zelfbewuste mens OF de menselijke wetten (maritiem law) en leven als
een domme slaaf ondergeschikt aan pure kolder en onzin.
Maan in leeuw in 12 de huis.
Leeuw is een energie die dingen in stand houdt. Het 12de huis bespeelt je
onderbewustzijn en je ervaringen als foetus/geboorte en zuigelingen-tijd. Het moment
waarop je putte uit het veld van je moeder of waar je het leven ervoer vanuit de energie
van je moeder. Bij deze zal je dus bewust worden van wat jij onbewust in stand houdt.
Leeuw is de kroon op eigen hoofd maar die staat gekwetst in huis 12. De volgende 2
weken zullen een ideaal theater zijn om je bewust te worden van hoe jij je eigen
scheppingskracht onderdrukt, je gebrek aan zelfvertrouwen, zelfrespect, speelsheid en
hoe jij vastloop in egoisme, jezelf groter wil maken dan je bent, je dominantie en

neerbuigendheid. Onder leeuw is het een “lets play the game” en moge de beste winnen.
Laten we dit ombuigen naar met volle teugen genieten van het wonder van het leven
vanuit nederigheid en diepe dankbaarheid.
Aandachtsgebieden onder leeuw zijn : hart, bloedsomloop en bloedvaten, aorta,
levenskracht, drijfkracht, rechter lichaamshelft, rug, ruggenmerg, rechter oog, milt
Ziekte patronen: hartkwalen, rugklachten, hoge bloeddruk, bloedstoornissen
Maan oppositie zon/jupiter huis 5 in waterman
Je angst om veiligheid staat tov de wilskracht en goede intenties om jezelf tot uiting te
brengen op eigen authentieke wijze. Durf je te verbinden en op de kaart te zetten en
eigen jezelf daartoe alle vrijheid toe.
Maan vierkant mars
Mars is assertiviteit, daadkracht, hartstocht en potentie. In negatieve zin aangewend om
te overleven dus vanuit vechtmodus. Je kan vloeken, schelden, klagen en blèten omdat
je moreel en fin failliet bent, op corona, staat en co maar je bent toch meer dan aas dat
aan een hengel bungelt???? Je bent notabene een levende mens, begiftigd met
hersenen om te denken, een mond om te spreken, ogen om te zien, oren om te horen,
een lichaam om te ervaren en actie te ondernemen en intelligentie om keuzes te maken.
Zijn we maar aas voor de staat en co? JA. Waarom? Wel omdat je als natuur persoon
MAAR een waarde
Maan oppositie jupiter : Echter jupiter zal je uitdagen om je power in te zetten om te
verruimen en om een betere horizon (visie) na te streven, zoals leven ipv te overleven.
Enkel wie zichzelf de vrijheid gunt om te genieten van het leven zal zich veilig voelen. Let
wel, enkel een zelfbewuste mens die wil verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf kan
genieten en zich ten allen tijde veilig voelen in de eigen kracht en macht.
Maan vierkant Uranus : is de strijd die we zullen leveren tussen de emotie die
overheerst wordt door de drang naar veiligheid en de onbeperkte macht van je intuïtie en
abstract onlogisch creatief denken/handelen.
Mars vierkant jupiter kan de uitdagende ruwe aard van mars versterken en uitvergroten.
Laat je niet verleiden tot impulsiviteit want dan maak je fouten. Iemand die impulsief
handelt handelt nooit vanuit vertrouwen maar slaat toe als een verraderlijke slang. Er is
een verschil tussen uit passie en impulsiviteit handelen. Onder impulsiviteit ligt altijd een
vechtmodus.
Wil je het jezelf weer wat gemakkelijker maken en wil je wat steun en tips dan kan jij
zoals altijd weer aansluiten op de groepshealing die ik doe vanop afstand, zodat we
maximaal kunnen genieten van de kosmische begeleiding en bekrachtiging. We zijn
natuurlijke wezens onderworpen aan de kosmische invloeden. En als je je persoonlijke
verhaal op het kosmische kan afstemmen zal je overvloed en gemak ervaren.
De rode draad is hoe je je vastzittende underdog positie kan loslaten en de kroon weer
op eigen hoofd zetten. Ik ben in elk geval al benieuwd welk beeld en boodschap ik weer
tijdens de healing zal ontvangen. Inschrijven kan tot 28 jan om 23u enkel via
isabelle@zichtbaar.be en kost 18€ incl verslag achteraf.

ANTWOORD
Hoe mooi de bedenking geformuleerd is, het is een
formulering van een slachtoffer. Van iemand die
kwetsbaar is voor de buitenwereld en die de macht bij de
buitenwereld legt.
Maak jezelf nu eens tot zelfbewust middelpunt, een wezen dat de 100%

verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf. Hoe zou het antwoord dan luiden?
Wat dacht je van deze gedachte?
Als je in liefde bent met jezelf ervaar je kwaad noch kwetsing en ben je enkel liefde.
Ervaar je pijn/kwaad, dan is dat enkel iets wat in jou leeft dat je herkent maar nog niet in
jezelf wil erkennen ( je blinde vlek van waaruit je onbewust en automatisch handelt).
Buiten jou bestaat er niks, de ander is jij en jij bent de ander, al de rest is oordeel.

EEN OPFRISSING VAN JE
MENSENRECHTEN
Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich
gebonden aan de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens.
Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid
en vrede.
Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot
barbaarse handelingen.
Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen
onderdrukking het laatste toevlucht.

Mensenrechten zijn een plicht van iedereen: regering, individu of
maatschappelijk orgaan. MAAR HET IS AAN DE MENS ZELF OM ZE
AF TE DWINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Iedereen wordt vrij en met gelijke
rechten geboren.

De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.
Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
Slavernij is verboden.
Martelen is verboden.
Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
De wet is voor iedereen gelijk.
Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.
Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam.
Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel vragen.
Je hebt recht op een nationaliteit.
Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.
Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je afnemen.
Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven.
Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen.
Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.
Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij.
Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
Je hebt recht op onderwijs.
Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd.

28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
29. De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen.
Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te doen.
Meer over mensenrechten

Waarom het verplichten van een mondkapje ongrondwe elijk is.
In de Grondwet staat een opsomming van grondrechten. Deze staan boven de Grondwet.
Artikel 10 en 11 in de Grondwet staat : Onaantastbaarheid van het menselijk
lichaam.
Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen
als jij dat niet wilt. Ook anderen mogen dat niet.
Het verplichten van een mondkapje is inbreuk op de integriteit van het lichaam.
Het verplichten is een onrechtvaardige inbreuk op de privacy en dus schending van de
privacy zowel als mensenrecht en grondrecht. Anders gezegd: Verplichting is een
juridische inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en zelfbeschikking, hetgeen een
Universeel mensenrecht is volgens de Universele Europese verdragen en de Nationale
Grondwet.
Voor nederland
Om de Grondwet te veranderen moet 2/3 van zowel de eerste als de tweede kamer
akkoord gaan waarna de regering moet worden ontbonden. Dit is dus niet gebeurd,
zodoende kan de spoedwetgeving juridisch nooit boven de Grondwet staan.
De spoedwetgeving betreffende de mondkapjes kan ook niet van toepassing zijn
aangezien het dragen van mondkapjes niet wetenschappelijk is bewezen in de strijd
tegen het COVID-19 virus. Sterker nog, het dragen kan de gezondheid juist ernstige
schade toebrengen.
Politie en Boa’s hebben trouw gezworen aan de Grondwet en zijn verplicht deze te
volgen.
Doen ze dat niet, maar verplichten tot het dragen van een mondkapje, anders een boete,
dan zijn ze in ernstige overtreding en kun je ze daar persoonlijk strafrechtelijk voor
vervolgen.
De regering zet winkeliers aan tot het plegen van een strafbaar feit indien die jou
verplichten tot het dragen van een mondkapje. Ook mogen ze je de toegang niet
ontzeggen als je aangeeft dat je van de uitzonderingsregel gebruik maakt. Het is niet
nodig uit te leggen wat de reden is, dat is de wet op privacy.
Wordt de toegang toch geweigerd dan is dat discriminatie, het weigeren op grond van
een handicap. Zie Grondwet hoofdstuk 1
Grondrechten
In hoofdstuk 1 van de Grondwet staan de grondrechten. Dit zijn rechten die burgers de
vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven. Ook bevat de Grondwet
de rechten om deel te nemen aan de samenleving en de politiek. Rijksoverheid
Voorbeelden van grondrechten zijn:
1. vrijheid van meningsuiting;
2. recht op privacy;
3. kiesrecht;
4. recht op gelijke behandeling.
Wat info voor de belgen
eu handvest belgische grondwet
belgische grondwet
de teloorgang van de unieke belgische liberale staat
'De discussies bij het ontstaan van België waren van wereldniveau, met verwijzingen naar
vooral Franse denkers die het Britse parlementaire model bepleitten.' Ook in de kranten
werden hoogstaande debatten gevoerd over de Belgische inkleuring van de rechten en

vrijheden. 'België was daardoor de eerste stabiele liberale rechtsstaat op het Europese
continent. We beseffen niet hoe uniek we toen waren.'

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.

TRUMP / biden
Hier vind je een goeie nederlandstalige fb met veel info
over trump en de vordering van de plannen
artikels van 21 jan overgenomen uit die groep
De reden waarom men voorlopig nog niet is overgegaan
tot die massale arrestaties is : omdat er iets enorm groot
fout liep : er is sprake van een grote bedreiging vanwege de Cabal, groot genoeg om de
hele operatie af te blazen. De precieze reden is niet geopenbaard, maar 't is niet
uitgesloten dat de satanisten ermee dreigden het Amerikaanse volk te treffen als
represaille.
Mike Pompeo zei : "Dat had ik niet verwacht"
De goeden waren er zeer verveeld mee; ze waren niet teneergeslagen, maar boos en
gefrustreerd.
Er volgt later nog een poging om biden uit zijn positie te verwijderen ... vóór 4/03? ... Of
midden april ?
.
800 hoge officieren staan resoluut aan de zijde van Donald : van top-generaal tot kolonel
...
Nu zijn er 2 regeringen in de V.S.:
1) de burgerlijke onder leiding van biden
2) daarnaast ook een militaire, die weigert mee te werken met biden, aangezien die
onwettig in z'n positie is gekomen : door extreme verkiezingsfraude dus. "Cho" mag geen
stap binnen zetten in 't Pentagon. ... Twee personen zijn nu in leiding : Pete Gaynor
(hoofd van FEMA) en Christopher Miller (minister van defensie van Donald).
.
Ook Donald wil - net als JFK - de V.S. weer aan de goud-standaard koppelen ; da's de
reden waarom de Cabal 'm per sé weg wil ...
.
Drie kwart van de stemmen ging naar Donald bij de verkiezingen, en volgens Simon
Parkes gaat drie kwart van de Amerikanen dan ook biden negeren.
't Witte Huis trok een video in verband met biden terug, omdat te weinig mensen die
bekeken en de dislikes zo talrijk waren.
Militairen keerden biden de rug toe op zijn weg naar de inhuldiging.
.
https://www.bitchute.com/video/hiNftb3fJYzp/
----------------Washington D.C. is omheind, en wordt nu aanzien als een buitenlands gebied.
En dit heeft buitenlandse inmenging in onze verkiezingen veroorzaakt. Het gaat dus om

frauduleuze verkiezingen.
.
De macht is overgedragen aan 't leger en de krijgswet is in voege getreden. De V.S. is
dus niet meer onder burgerlijke controle.
Biden is dus als president van die buitenlandse mogendheid ingehuldigd.
't Leger zal alles overnemen en krijgstribunalen houden op het Capitool, dat tot
gevangenis omgevormd zal worden.
.
Donald zal ingezworen worden als 19de president conform de grondwet van 1776 ... op 4
maart 2021, de oorspronkelijke grondwettelijke datum.
.
Charlie Ward ontving de zogezegde "live" speech woensdagochtend al om 7u onze tijd 10 uur voor die publiek werd. Die was dus vooraf opgenomen. De ceremonie was dus
illegaal, want NIET in het gepaste gebouw, NIET uitgevoerd door een bevoegde persoon,
maar door mevrouw Harris, en NIET op het wettelijk tijdstip, enz. ...
.
Twee generaals voeren nu 't bewind ... dus niet biden; Pete Gaynor (hoofd van FEMA) en
Christopher Miller (minister van defensie van Donald) : "Blijf rustig, alles komt nog, 't leger
is in controle."
.
Lt-Generaal Flynn neemt geen deel in al dit militair gebeuren, want dat zou z'n kansen
hypothekeren om in maart (of later) vice-president te worden onder Donald. Hij zou ook
een diplomatieke rol kunnen gaan uitvoeren.
.
6 500 van de bijna 30 000 manschappen blijven nog altijd ter plekke - zelfs na de
inhuldiging - gedurende een week ... om arrestaties uit te voeren.
Noot : Washington is gevestigd in de enclave D.C. (District of Columbia) en maakt géén
deel uit van de V.S.!
.
De lichaamstaal van biden en co was zoals bij een begrafenis : niemand had zin om daar
te zijn - geen feeststemming.
.
Donald is in Washington D.C. ! ... MET Airforce One ...
.
Het hek in Washington D.C. heeft de sloten aan de BUITENKANT !
Aangezien er nu militaire regelingen zijn, KAN er geen nieuwe president aangeduid
worden ! Dat is de grondwet !
biden gaat naar de gevangenis wegens hoogverraad - stelt Charlie Ward.
.
Toen Donald z'n toespraak hield voordat hij op Airforce One stapte, hingen achter hem 17
Amerikaanse vlaggen ; da's een uitgekiend aantal : Q is de 17de letter van 't alfabet
.
34 triljard Vaticaan werd uitgetrokken cash goud en andere.
Er zijn akkoorden gesloten tussen de Italiaanse regering en Donald.
.
De Chinezen benaderen doorgaans meerdere parlementsleden heel discreet. Charlie
Ward is zelf 4 jaar geleden verzocht geweest daaraan mee te werken en werd 2,5 miljard
dollar aangeboden.
.
De generaal denkt dat 't noodomroepsysteem gebruikt zal worden.
.
Melania Trump deelde mee dat er niets gebeurd was omdat er een uitstel gekomen is, ...
we mogen aannemen : door toedoen van de D.S. (Diepe Staat).
;
De bronnen van Simon Parkes delen mee dat fase 1 nu voltooid is ; nu gaan we over
naar de 2de fase. Ze zijn zeer zeker van hun stuk : alles maakt deel uit van 't plan. Heb
vertrouwen.
Die ceremonie van 20/01/21 was niet volgens de grondwet ; vond eigenlijk niet eens
plaats.
De bijbel waarop biden zogezegd de eed aflegde, had de
kruisen ondersteboven (zie afbeelding hiernaast) ; er

waren tal van dingen verkeerd.
.
Er hangt nu ook geen vlag meer uit aan 't Witte Huis
.
George Bush Jr. is ook schuldig aan 'n aantal wandaden,
maar zal vermoedelijk een lichtere straf krijgen dan de
rest : misschien ... "slechts" ... levenslange
gevangenisstraf
.
Die miljardairs zoals Gates en de CEO van Amazone
kopen nu gigantische hoeveelheden land omdat dat z'n
waarde behoudt (in tegenstelling tot papieren/giraal geld),
wanneer we overgaan naar het Quantum Financieel
Systeem.
.

Satanisten raken nooit de bijbel aan. Zie hier hoe kamala
harris haar handtasje op de bijbel legt als ze de eed
aflegt, zodat ze de bijbel niet hoeft aan te raken.
Het noodomroepsysteem zal alle wandaden aan 't licht
brengen.
.
Het Quantum Financieel Systeem zal pas in voege treden
wanneer Donald 100% zeker is dat het misdadig "moeras"
droog is. Hij voert daarvoor testen door om te zien wie wel
of niet betrouwbaar is.
.
Het team rond Donald telt maar liefst 8 000 mensen ... Die
kienen heel de strategie tot in de puntjes uit ... zeer
minutieus ...
.
Ze gaan ervoor zorgen dat er geen ongepaste, illegale
toestanden meer gefinancierd worden. De gewone burger mag gerust zijn : alle financies
zijn al accuraat geregistreerd en de koopkracht blijft gehandhaafd.
.
Al het duistere geld zal nodig zijn om de wereld te herfinancieren ... en er is meer dan
genoeg ...
.
Vanaf nu tot 4 maart vindt er een reiniging plaats : activatie van het noodomroepsysteem,
platleggen van de MSM (de reguliere, grote mediakanalen dus). 't Probleem is dat die
hun boodschappen zo betrouwbaar lijken (LIJKEN !), dat iemand die zelf geen onderzoek
doet, daardoor zeer makkelijk misleid kan worden.
.
Generaal John E. Hyten dringt er bij de VS-burgers op aan binnen te blijven, want er zal
opgetreden worden de komende dagen.
In New York is er veel militaire activiteit, melden ooggetuigen.
.
Aan beide kusten (oost en west) liggen militaire schepen om mogelijke tegenstand de kop
in te drukken.
.
Het leger is NIETTTT onder biden ! Die willen hem NOOIT als opperbevelhebber, omdat
hij NIET wettelijk ingehuldigd is en hij géén president van de V.S. is.
Donald is OOK geen president nu en is dus afzijdig van mogelijk bloedvergieten de
komende periode.
Duizenden zullen in de FEMA-gevangen-kampen belanden, die oorspronkelijk zogezegd
voor andere doeleinden geconstrueerd waren.
.
De pagina van 't Witte Huis is aangepast. Dat is niet de normale gang van zaken.
.

Mike Pompeo zal wellicht Donalds rechterhand worden.
.
De komende (3?) dagen zal heel wat duidelijk worden over hoe de vork aan de steel zit
en wat er allemaal gaande is.
.
Naar schatting 85% van de congresleden (zowel kamer als senaat) is corrupt en
arresteerbaar.
.
75% van de stemmen ging naar Donald, naar hém persoonlijk dus (niet naar de
Republikeinen. Hij is zinnens een nieuwe partij op te richten.
.
-https://www.bitchute.com/video/BVRCyEOAH5ex/ -

AFFIRMATIES

Ik herstel de hemel op aarde.
-------------Ik sluit me terug aan op de goddelijke
matrix
-------------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.

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

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€, nu helaas verhoogd tot 20 000€)
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.

