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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€

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

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.

Deze vraag krijg ik heel vaak.
Het antwoord is vrij simpel: gebrek aan ontspanning en
daardoor verlies van zelfbewustzijn; dat door de
maatschappij bewust in de hand gewerkt wordt.
Bèta golven 14 – 40 Hz. (Alert en waakzaam)
We worden op heel veel manieren op beta frequentie gehouden, door stress. Bètagolven ~ overlevingsmechanisme waardoor je snel problemen kan oplossen en
reageren.
Creer iets dat de mensen een slecht gevoel geeft waardoor ze komen vast te zitten in hun
emoties (angst, woede, onmacht, twijfel, agressie,....) Dit houdt je in de vecht of vlucht
modus = overleving. In bèta-staat, ben je gespannen, nerveus, werkt je geheugen minder
goed en verzwakt dit je immuunsysteem en vitale levensorganen.
BIJ ACCUUT GEVAAR
ontstaat hevige angst en stress. Daarop produceert het lichaam in grote hoeveelheden
stresshormonen adrenaline en noradrenaline. Hierdoor gaat de bloeddruk omhoog, stijgt
de hartslag, spannen de spieren zich aan, verwijden longblaasjes zich. Je ademhaling
gaat sneller, veel zuurstofrijk bloed gaat naar de spieren, hart en hersenen waardoor de
spijsvertering tvertraagt wordt. Zo is het lichaam klaar voor ACTIE. Na enkele minuten
gaan de bijnieren ook nog eens cortisol. Dit stresshormoon zorgt ervoor dat de
bloedsuikerspiegel stijgt en de stofwisseling harder gaat werken. Hierdoor komt er in het
lichaam meer energie vrij om met de situatie om te gaan. Je lichaam wordt letterlijk en
vechtmachine tot veel in staat. Je lichaam reageert hetzelfde op een tijger of op een
psychische dreiging = een idee.
Van onze kindertijd lopen we op onze tenen op het mijnenveld dat we leven noemen. Je
instinct tot overleven overheerst. Pas als je kan ontspannen, verruimt je bewustzijn en
wordt je je bewust van jezelf en het hogere en ervaar je een gedragenheid(als het ware
gods handen) waardoor je je veilig genoeg voelt om te ontdekken/leven ipv te overleven.
Iemand die waakzaam is, voelt zich onveilig en zal enkel openstaan voor overleving.
Want dat vreet al al zijn/haar energie op. Overleving is controle. Als iemand je
"confronteerd" met een verhaal dat haaks op je vertrouwde wereld staat dan klapt de
waakzame dicht om de simpele reden dat het teveel is. Hij heeft geen reserve om deze
nieuwe uitdaging aan te gaan dus houdt hij/zij krampachtig het bekende vast en onder
controle;.
Hoe langer iemand onder stress staat, hoe moeiljiker het wordt om nog te ontspannen
want om te ontspannen dien je los te laten en om los te laten heb je energie nodig =
vicieuze cirkel. Je kent het wel je bent oververmoeid en toch kan je niet slapen. Snap je
nu waarom dit logisch is? Alles draait om energie.en energie is frequentie. Daarom ook
vind ik het frequentie app waarmee ik werk zo fysiek en emotioneel verrijkend. Er is weer
een promotie tot 2 Maart.
Wil je iemand op andere gedachten brengen zorg er dan voor dat hij/zich kan ontspannen
en dat het geen stress oproept.
Wil je gezond zijn zorg dan voor ontspanning.
Bèta golven noemen we de golven die geproduceerd worden tussen 14 – 40 Hz.
Hierin heb je lage, middel en hoge Bèta golven.
Als we verbeten focussen produceren we Bèta golven = op dat moment zijn totaal niet
met ons zelf bezig maar met de buitenwereld. Bij stress en spanningen is er hoge
(snelle) Bèta-activiteit aanwezig terwijl er weinig andere hersengolven zijn.
Bij een goede verhouding van Bèta golven met andere hersengolven kun je enorm
succesvol zijn. Met een ontspannen focus kan je snel en foutloos handelen, je focus
volhouden, logisch nadenken, redeneren, onthouden en beslissingen nemen.
Bij een slechte Bèta verhouding is je brein in een chaos van door elkaar malende
gedachten en invloeden..

Je weet dat ik al een 4 weken intensief in de materie duik
van geboortetrust, vrije mens, soevereine mens en
allerhande wetgeving en beetje bij beetje begin ik het
verhaal helder te krijgen. Naar mijn gevoel ben ik nu heel
dicht bij de essentie en zal ik dra mijn strategie uitzetten
en delen met jullie.
Het zegel en stempel, dat je hiernaast zit is mijn
creativiteit van zondag en al onderdeel van de strategie
waar ik mee bezig ben en dat als bekrachtigingstool zal dienen.
Het was grappig want ik heb 4 weken terug, 5dagen verbeten proberen documenten
activatie geboortetrust, af te drukken van de site de hoge raad van de kinderen en niks
lukte, terwijl ik normaal gezien speel met de computer en voor alles wel een opl of
programma vind. Ja, het heeft idd 5 dagen geduurd voordat ik wou luisteren naar mijn
gevoel. Shame on me. Dus toen ik de documenten eindelijk afgedrukt kreeg voelde ik
weerzin en liggen ze nog altijd op mijn bureau.
Gelukkig want ondertussen heb ik een totaal ander beeld op de situatie gekregen, al heel
wat interessante informatie gevonden en contacten gelegd. Ik mag zeggen dat er al heel
veel beweging is op dat vlak.
Soeverein zijn, je gedragen als een soevereine mens, is boven alles een persoonlijk
proces waaraan jij als vrij mens UITDRUKKING mag geven, door er je unieke invulling
aan te geven. Ik zal zeker alle info, documenten en mijn piste met jullie delen maar als je
je niet kan inleven in de materie of als je bang bent om fouten te maken, is het beter om
eraf te blijven. Anders breek je enkel je nek. Maw doe het enkel als je er 100% erachter
staat en je de moed hebt om je nek uit te steken = op te staan.
Je zal zeker alle support van me krijgen en ik zal ook een zorgen voor een support groep.
Maar toch is het een proces dat je in essentie alleen doorloopt. Hiervoor dien je stevig op
eigen benen te willen staan zodat je moeiteloos en zonder stress kan standhouden.
De mensheid staat op een kruispunt, het is wit of zwart
Je kan niet meer zeggen: "ik zal een beetje naar mijn hart luisteren en me toch schikken
naar de buitenwereld/ staat.
of
Ik zal leven vanuit mijn geweten en me toch blijven bedienen van leugentjes om bestwil.
Of je kiest ervoor jezelf te zijn of je verliest blijvend jezelf.
Hoe het zich zal vormgeven weet ik nog niet maar het lijkt erop dat er zich duidelijk 2
strekkingen vormen:
- deze van de mensen die de moed hebben om zich buiten het systeem van slavernij te
stellen en die daardoor onder de bescherming van hun hogere zelf/god komen
- en de mensen die zich onder het systeem van slavernij stellen. Eénmaal een vaccin of
chip is er geen weg meer terug. Alhoewel sommige channels spreken van buitenaarse
tussenkomst met MED beds waarmee ze alles weer kunnen genezen.
Dit kan kloppen maar ik denk niet dat er rotte appels zullen meegenomen worden of
kunnen overleven in de nieuwe 5D structuur dus daarom vermoed ik dat er idd veel
doden zullen vallen. Als onderdeel van het proces. Echter als er voldoende zuiverheid in
je hart is zal je niks te vrezen hebben ook al zijn er nog sporen van angst bij jou. Enkel
wie volledig in de greep van angst is en wil blijven zal sneuvelen volgens mij in de
volgende 2_3 jaar.
Ik kan je met de hand op mijn hart beamen dat als je leeft vanuit je hart, geweten en
volgens de goddelijke wetten dat je altijd de hand van god zal zien in je leven.
Vb hier in spanje draagt 99% een masker van zodra ze hun kop of teen buiten zetten (
niet te vergelijken met belgie, ned en frankrijk) en er is nog altijd meer politie op de baan
dan voor corona; Mijn buren hebben zelfs een masker op in eigen tuin. Ja, de masker
kolder is hier echt erg, tot zelfs in de auto, op de fiets.....
Vrijdag ging ik met de auto naar de garage en komen er 2 militaire politie de poort binnen
en passeerden langs me. Het was alsof ik onzichtbaar was voor hen, ik moest dus geen
strijd leveren voor mijn recht op vrijheid om me zonder masker te bewegen. Ik vond het
best bizar. Je leest het hele verhaal hier . Dit is een ervaring waarvan ik zeg, ik zie de
hand van god = het resultaat van leven vanuit een hogere frequentie en hartsverbinding.
Gisteren naar de autokeuring, garagist naast mij in de auto met masker en al de rest op
de keuring ook. Toen ik uit de auto moest bekeken de keurder en omstaanders me heel
kwaad en toen dacht ik: tja ook jullie hebben de vrije wil en de mogeljikheid om voor je
ziel te kiezen en te leven vanuit je hart ipv te buigen voor een wil van buitenaf en van je
hart een moordkuil te maken.
Dus leven als een soeverein is een levenshouding, een visie en niet vanuit vechtlust of
weerstand maar vanuit zo wil ik het en zo is het. Of zoals god het zei, hij sprak het woord
en het zij zo.
De vraag die jij jezelf mag stellen is of jij een soevereine mens wil zijn en of je daarnaar
wil leven. Dat is een zelfbewuste mens, die bewust gebruik maakt van de vrije wil, enkel
over zichzelf wil heersen, geen gezag of autoriteit van buitenaf aanvaard en enkel leeft
vanuit het innerlijke gezag (god aan het woord).

Deze maan noemt men in de natuur religie, ook de
ijsmaan. En dit kan je zien als een diepgaande schifting
want enkel wat sterk is of de juiste omstandigheden kon
creëren, zal in deze ijzige periode standhouden en straks stralend tot volle bloei komen.
Heel mooie symboliek want corona is een bijzonder ijzige periode:
bij velen is alle hoop de bodem ingeslagen omdat ze hun werk verloren zijn, enkel
schulden hebben en geen toekomst meer zien (hun ziel verloren)
bij velen is de angst als een wurgslang die alle zuurstof en vreugde wegneemt
de social distance en maskers die alle menselijke warmte wegnemen: een aanraking
en een glimlach, warmte, steun en bemoediging
het IDEE van een VERMEEND gevaar van buitenaf, zijnde een virus, zorgt ervoor dat
mensen de teugels uit handen geven en zichzelf KWETSBAAR maken en
VERZWAKKEN
Maar waterman is een realist met een focus op morgen. Is alle hoop, vreugde, warmte
en veiligheid verdwenen? Nee helemaal niet, integendeel we staan aan de start van iets
veel beters: ZELFBEWUSTZIJN. We zijn collectief zeer oud karma van slaverij aan het
doorbreken en loslaten idem voor je persoonlijke leven. De oude weg is afgesloten,
welkom NIEUWE koers !!!
Nieuwe maan in waterman
Nieuwe maan is staat altijd voor vernieuwing, nieuwe start. Het kernwoord van waterman
is VRIJHEID. Waterman rekt je mind op zodat je veelzijdiger wordt en meer
mogelijkheden tot je beschikking krijgt. Een vrije mens leeft vanuit zijn/haar essentie, wie
je echt bent. Wil jij nog faken, maskerade hoog houden uit angst om je gezicht of bezit te
verliezen?
Je denkt misschien: “Ja maar, het leven/corona heeft mijn droom/leven, onmogelijk
gemaakt, heeft mijn vrijheid ontnomen Maar klopt dat wel? Ben jij helemaal eerlijk met
jezelf? Wat ik zie is dat corona de fake structuren netjes blootlegt en zichtbaar maakt.
Was jij je ervan bewust in welke maskerade jij leefde? Vanachter welk masker jij
handelde? Elke mens heeft nu een kans om letterlijk zijn/ haar masker af te laten = dit is
een keuze die elke persoon KAN maken.
Waterman nodigt je uit om anders te denken en om je vrijheid te ZIJN ipv te denken dat je
dat moet krijgen of verdienen.
Als je vastzit, jezelf door foute ideeën klemzet dan zijn moeilijke situaties een stimulans
om creatief te zijn, uit te breken en JOUW foute DENKBEELD te doorbreken.
Waterman laat het water uit zijn kruik stromen en dit water is het symbool voor leven
en leven is vreugde want zonder (levens)vreugde is er niks. Levensvreugde laat je je
goed in je vel voelen. Met corona wordt scherp gesteld hoe weinig echte vreugde de
mens kent. Nu alle afleiding (bars, resto, café, optredens, …., (die je valselijk vreugdes
noemt) wegvallen, is er gejammer. Nu alle sociale contacten geminimaliseerd zijn kan er
ook geen energie meer van de ander geroofd/geëist worden en kom je in contact met
jezelf. Ben je blij met jezelf? Voel je vreugde voor de schoonheid van de natuur, voor de
mogelijkheden die je creativiteit je bieden? Voel jij vreugd om wie je bent?
Ga je eigen gang roept waterman je toe.
Je wordt uitgenodigd om van de hel op aarde, een hemel te maken door het herstel van
levensvreugde. De vreugde om te mogen leven, de vreugde om te mogen bestaan. Want
dit is ons allemaal ontnomen omdat we ja zeiden tegen slavernij. Verslaafd aan werken,
geld, bezit, status en je dan snel gaan verliezen in drank, seks, film, muziek om te
vergeten dat je leeft.
Als je terug levensvreugde ontdekt, het geschenk dat leven is, dan zal je vanzelf vrij zijn.
Maar als je je levensvreugde laat roven door angst, voel je je gevangen in een “hel”. Die
niet waagt, wint nooit. Waag jij de sprong naar je eigen ding doen, los van wat de
buitenwereld je “toestaat”. Ik heb jarenlang mijn ruimte geëist en de buitenwereld nam.
Tot ik leerde om vanuit kracht mijn ruimte in te nemen en toe week de buitenwereld
vanzelf.
Beeld je eens in: relaties zonder eis, noch dwang = mensen die energie schenken en
ontvangen.
Beeld je eens in: mensen zonder nood, omdat ze vervuld zijn van hun essentie en
volledigheid
Beeld je eens in: leven zonder verwachtingen maar genietend van de overvloed op
aarde
Beeld je eens in: stralen van leven puur uit vreugde omdat je bestaat
Beeld je eens in: mensen dankbaar en nederig voor het leven en daardoor almachtig
en onbeperkt
Welkom in de 5D dimensie en watermantijdperk.
6 van de 10 planeten in waterman in huis 5: zelfexpressie
Waterman kan een echte REBEL zijn, vrijheidsstrijder en wil dat nu tot expressie brengen.
Man man man dat beloofd. De power die nu zal vrijkomen zal fantastisch zijn.
Je hebt er geen zin meer in om te fungeren onder jouw niveau, om je onder iemand
anders te stellen of om je klein te houden om de ander maar niet te kwetsen/voor het
hoofd te stoten. MOOI
Vorig jaar mochten we een heel jaar “lijden” onder de energie van steenbok want die
bracht alles terug tot op het bot. Je zou bijna kunnen stellen dat corona je ontdoet van
alle ballast zodat enkel het bot overblijft :
plicht om (tegen je zin) te gaan werken door covid in vele gevallen onmogelijk tot
ander concept thuiswerken of online
plicht om leningen of andere lopende zaken af te betalen voor velen onmogelijk door
verlies inkomsten
plicht om voor anderen te zorgen
Nu het leven tot op het bot afgekloven is, en al je valse zekerheden komen weg te vallen,
komt waterman eraan om het bot met zijn water schoon te spelen. Wat corona nu doet
heb ik al 3x meegemaakt in mijn eigen leven. Ik kan je enkel deze gouden tip geven: laat
je weerstand en woede los en zal eerlijk met jezelf kunnen worden en blij zijn dat je
“ontslagen” bent van de valse structuur in je leven en dan pas kan het nieuwe pad zich
voor je openen. Nu krijg je ruimte om vanuit jezelf te leven en de dingen totaal anders te
doen. Zolang de mens hardnekkig leeft vanuit zelfafwijzing zal het leven dit proberen te
corrigeren.
Geef je over aan de uitnodiging/uitdaging van waterman om te leven vanuit je licht ipv
uit je plicht. Werk eens een paar weken met deze affirmatie: ik geef mezelf de
toestemming om te leven vanuit mijn licht ipv uit plicht. En weet je waarom leven vanuit je
licht zoveel vreugde geeft? Omdat alles mag en niks moet en het resultaat altijd licht en
volmaakt is. Exit angst voor verlies, welkom levensvreugde.
Maan en zon samen in waterman huis 5: je voelen en handelen zullen expressie willen
geven aan vrijheid, vernieuwing, verandering YEAH
Maan valt samen met pallas in waterman huis 5: wat zal zorgen voor een enorm kracht
om dingen vorm te geven vanuit vrijheid
Saturnus in waterman huis 5 , huis 5 is het thema zelfexpressie en wat je vreugde
geeft. Dus dit zal je helpen om de vrijheid te nemen om voeling te krijgen met wat jou
vreugde geeft zonder je schuldig te voelen of te denken dat je tekort schiet tov anderen
als je kiest voor jezelf.
Mercurius in waterman retrograde tem 21 februari in waterman
Deze zorgt voor alle mogelijk vormen van problemen en misverstanden inzake
communicatie, afspraken, bestellingen/leveringen, technologie, contracten …....als het
onderliggende thema niet klopt met de intentie met je ware essentie.
Mercurius retrograde, zal je terugbrengen naar situaties of thema”s waarbij jij je vrijheid
uit handen gaf. Waarbij jij de zelfexpressie onderdrukt. Kijk dan wat het losse eindje nog
was, want zolang er losse eindjes zijn kan je nooit verder. Zet jezelf centraal en kijk wat
de situatie met jou doet want het gaat over inzicht krijgen in JEZELF door de
communicatie met jezelf aan te gaan.
Venus valt samen met jupiter in waterman in huis 5 wat je zal helpen om te begrijpen
dat enkel vrijheid zorgt voor geluk en tevredenheid. Het zal je helpen de moed te hebben
om je vrijheid en geluk te grijpen en dat ook tot expressie te brengen
Jupiter is uitvergroten, geluk, overvloed en verruiming maar ook ondersteuning en
bekrachtiging en zal ons in 2021 drie maal haar gift geven. Bezin je daarom NU over wat
jij uitvergroot wil zien in je leven want daar zal jupiter een stevige injectie (boost) op
geven. Waar hunkert je hart naar (niet je mind). Enkel zuivere intenties, vrij van angst
zullen verhoord worden. Er is enorme hulp aanwezig nu.
Begin januari schreef ik dat ik met een week of 5 een doorbraak of ontknoping doorkreeg.
Dus de vele zaden voor vrijheid die geplant zijn zullen nu echt doorbreken. Laat je
verwachting en teleurstelling los als je vind dat het te traag op gang komt, maar het pas is
ingezet. Laten we massaal opstaan en ja zeggen tegen onszelf en nee te zeggen tegen
de zogenaamd macht van buitenaf. Onthoud dat een ander enkel macht heeft over jou als
JIJ die ander jouw /de macht geeft !!!!
Uranus in stier en saturnus in waterman, vierkant
Uranus die meer dan goed aan het warmlopen is voor verandering en vernieuwing komt
in contact met saturnus de zuurpruim, plicht en autoriteit die je vraagt: ben je er zeker van
dat dit echte vrijheid voor je is en dat je er alle gevolgen van wil dragen? Uranus wil
ervoor gaan en saturnus ligt dwars. Kijk als je als een kieken zonder kop erin wil vliegen
zal je tegen de muur van saturnus botsen maaaar als je vanuit bewuste kracht ervoor
gaat, dan zullen alle weerstanden wegvallen en zal saturnus zijn schouders eronder
zetten. De INTENTIE waarmee je iets doet is echt alles bepalend !!!!Elke mens bezit alle
skills die hij/zij nodig heeft om de corona uitdaging aan te gaan en meer nog, tot een
goed eind te brengen. Ik nodig je alvast van harte uit in deze nieuwe onbekend dimensie
en watermantijdperk.
Wil jij ook maximaal profiteren van al deze power energieën en handvaten krijgen over
hoe je dit het beste kan toepassen in je eigen leven, schrijf je dan zeker in voor de
groepshealing tot 11 feb om 23U. De healing gaat door na 23.30u. Inschrijven enkel via
isabelle@zichtbaar.be en kost maar 18€ incl verslag. Lees hier ervaringen

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.

Met verbrandt bedoel ik; beladen, zijn waarde en plek
verloren.
Zelf was ik ook zo. Ik zat op katholiek scholen en mijn
ervaring met de nonnen & pastoors was van lelijke
donders die machtsgeil waren. En bijbel de bijbel vond ik
maar een lastig dom gedoe met een god der wrake.
Hierdoor vloog God en bijbel in het verdomhoekje. Wel
praatte ik met moeder maria in mijn kindertijd en later
richte ik me tot de engelen.
Rond mijn 23ste had ik paar jaar contact met jehova"s
getuigen wat ook niet bevorderlijk was voor mijn kijk op
god en de bijbel. Gebrabbel over god en de bijbel was
voor mij iets voor zwakzinnigen en domkoppen die graag
over zich heen lieten lopen.
ALs je me vroeg of ik geloofde: dan zei ik nee ik ben niet gelovig maar ik geloof wel in
een hogere macht. Tja dat was echt soms een strijd in mij, wat is nu dat hogere en wat is
god.
Dat is ook de opzet van het kwaad om god in het verdomhoekje te krijgen.
Door corona kwam de bijbel regelmatig terug als ik om antwoord vroeg en leerde ik
contact te maken met de term God vanuit mijn eigen gevoel. Eigenlijk is de bijbel best
boeiend. De term GOD is ook in het collectief nog altijd zwaar beladen en ook verbonden
met schaamte omdat in deze moderne tijden religie/zingeving verworven wordt.
Schaamte zetelt in de 2 de chakra, en draait om energie, passie,levenskracht en
seksualiteit/kundalini. Met andere woorden als je 2de chakra in balans is dan stroomt je
energie ben je sterk en krachtig en heb je uithoudingsvermogen.
Kijk eens bij jezelf hoe verhoudt jij je tot het hogere, welke naam geef jij het hogere en
hoe beladen is de term GOD voor jou.

Juist voordat ik begon aan deze nieuwsbrief stuurde
iemand me via messenger dit, dus dacht ik, dit gaat zekr
mee in de nieuwsbrief.
Efeziers 6: 10 tot 18.
10Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
11Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige
omleidingen des duivels.
12Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen
de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht.
13Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende
het borstwapen der gerechtigheid;
15En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige
pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
18Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve
wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
Het klopt we vechten niet tegen mensen, de staatslui zijn enkel marionetten of pionnen in
het veld. Handelend vanuit machtsvertoon om zo hun macht af te dwingen.
- Je mag geen nee zeggen tegen staat, politie, baas maar je mag wel nee zeggen tegen
jezelf. ALs je hier bij stilstaat, is dit dan ok dat jij mag nee zeggen tegen jou en jezelf
schade aanrichten? Of heb je het zo nog niet bekeken?
- Je mag geen nee zeggen tegen de ander om hem/haar niet te kwetsen maar je mag wel
nee zeggen tegen jezelf en diepgaand kwetsen en afwijzen?
Als jij het vanaf nu ANDERS wil doen
Als jij vanaf nu ja zegt tegen jezelf en nee tegen de ander dus maw als jij een soeverein
mens wil zijn dan is gods wapenuitrusting een zeer goed idee.
10 krachtig zijn omdat je gestrekt en beschermt wordt door gods macht
11 draag gods wapenuitrusting zodat je beschermt bent tegen alle listen ( angsten)
12 het is een energetische strijd (wil jij nog je energie laten roven en slaaf zijn?)
13 draag daarom gods wapenuitrusting zodat je kan standhouden in zware tijden en je je
ziel zuiver kan houden
14 staat stevig op eigen benen, stabiel door je heupgordel van waarheid (heupen staat
voor richting en balans) en je hart beschermt door de wetenschap dat gerechtigheid
geschiedt.
15 en moge de stappen die je zet gedragen zijn door vredeszin ipv met oorlogszin
(handel vanuit vrede met jezelf ipv uit weerstand tegen de buitenwereld)
16 jouw schild is je geloof dat je zal beschermen tegen elke vorm van kwaad(vurige pijlen
of woorden die door alles heen proberen te branden net zoals gif)
17 de helm der zaligheid is de rust en harmonie in je hoofd, door je denken te richten op
gods woord en gods simpele tien geboden ipv op de duizenden menselijke wetten
waardoor het recht op aarde al zo krom en blind is als maar mogelijk
18 blijf je tot god richten als je het moeiljik hebt en blijf je dankbaarheid en licht sturen
naar alle mensen en lichtwezens die op meehelpen aan het in stand houden van het licht
en het goddelijke.
Ik denk dat ik deze boodschap als volgt mag samenvatten
verlies nooit de moed, blijf altijd trouw aan jezelf vanuit kracht ipv uit onmacht/gevecht.

healing of verlichting
dankzij frequentie
therapie
HIerboven zag je al hoe belangrijk ontspanning is voor je
lichaam omdat pas in een ontspannen staat, elke cel zijn
juiste frequentie of lading kan oppakken en weergeven.
Onder stress is elke cel en orgaan uit balans. En zeker
hooggevoeligen pikken veel stress op.
Met de healy beschik je over bijzonder veel programma"s
en frequenties om je lichaam te helpen ontspannen en
herstelllen. Zelf werk ik er ook bijna dagelijks mee zowel
op mezelf, mijn poes (met verbazingwekkende resultaat)
en op anderen.
Er zijn 4 versies maar eigenlijk vind ik maar 1 versie de
interessantste en dat is de duurste omdat die een
scanfunctie heeft en ook beschikt over de programma"s:
-39 bachbloesems
- 42 homeopathische middelen
- 76, aminozuren, vit en mineralen
- 68 australian bushflowers
- 27 schussler zouten
- 48 alaska edelsteen elexirs
- I ching
- aura module
- scan module waarmee je op afstand kan scannen en behandelen en ook huizen kan
ontstoren.
Je kan het aparaat via ons bestellen dan helpt deze commissie mij om de vele uren die
opgaan in research en schrijven een beetje te dekken. Je weet dat ik zelden iets aanprijs,
tenzij ik het echt de moeite vind en er zelf 100% achter sta. 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.
Alvast dank om het via ons te bestellen. Ik vernam van een aantal mensen dat ze er
kennis van namen via mijn nieuwsbrief maar toch bij een ander bestelden. Dank alvast.
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.

De promotie loopt tem 2 maart middernacht

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 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.

