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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.

Iedereen heeft het al eens meegemaakt; je herinnert je
iets levendig maar wanneer je erover spreekt met anderen
, blijkt plots dat de details in jullie herinneringen niet
overeenkomen.
De grote lijnen worden correct herinnert maar de details
zoals wie, wat, waar, , kunnen vervormd worden.

Hoe komt dit en hoe beïnvloedt dit je toekomst?
Het antwoord voor de verschillen ligt in de anatomie. De bouwstenen voor een
herinnering zijn verhaal, plek en emotie. Al deze componenten worden als puzzelstukjes
in verschillende delen
van de hersenen, opgeslagen ipv als 1 geheel.
Het centrum is de mediale temporale kwab.
Mediale Temporale Kwab (MTK):
Hippocampus (Opslag en ophalen van informatie)
+
Amygdala (Emotiecentrum)
Het is dit centrum die alle puzzelstukjes terug bij elkaar legt wanneer je je iets probeert te
herinneren. Je herinneringen zijn dus allesbehalve hoogwaardige opnames maar eerder
live-optredens van verschillende hersendelen,
gedirigeerd door de MTK.
Bij een gebeurtenis zoomt je aandacht in op de
kern van de ervaring en worden details over het hoofd gezien. Deze worden ingevuld
door bestaande kennis, semantische herinneringen of overtuigingen.
Het semantische geheugen kan je zien als een netwerk van onderling verbonden
concepten.

Emoties
Emotie vormt de kern van je sterkste herinneringen. Bij sterke emoties wordt de
hippocampus in de mediale temporale kwab sterk gestimuleerd door de amygdala wat
resulteert in sterkere herinneringen. Wel is het zo
dat de elementen die je herinneringen versterken, ze tegelijkertijd kunnen vervormen.
Daardoor kunnen ze met tijd gemakkelijk beïnvloed of gemanipuleerd worden door bv
televisiebeelden, foto’s of verhalen van
anderen.
Zo kunnen 2 of meer verschillende momenten in je leven met gelijkaardige emoties
versmelten tot 1 herinnering.

Waarom is dit nu belangrijk voor je toekomst?
Belangrijk om hier in gedachten te houden is dat mensen storytellers zijn. Er is sprake
van storytelling als feiten verbonden worden door een dramatische lijn waardoor ze beter
doordringen bij de ontvanger en langer onthouden worden
Je levensverhaal is de som van je herinneringen. Specifieke momenten springen er
bovenuit en geven vorm aan je levensloop. Veelal begint dat met de middelbare
schooljaren.
‘Onderzoekers interviewden 14-jarigen en vroegen hen jaren later hun tienerjaren te
herinneren aan de hand van dezelfde vragen. bv hun relatie met hun ouders en welke
activiteiten ze graag deden.
Hun herinneringen bleken over het algemeen foutief te zijn. Voor de meeste niet beter
dan toeval.’*

Waarom heb je dan een geheugen om je het verleden te
herinneren?
Naast het gevoel voor identiteit is dit waar de toekomst in het beeld komt.
Onderzoek heeft aangetoond dat voor mensen met schade aan de hippocampus, en
hierdoor geen kort termijn geheugen meer hebben, de toekomst een zeer vaag en
ongrijpbaar concept is. Ook heeft het aangetoond dat je herinneringen en
inbeeldingsvermogen actief zijn in
dezelfde delen van de hersenen.
Dit houdt in dat je beelden van de toekomst simuleert aan de hand van voorbije
ervaringen en emoties. Hierdoor kan je beter en sneller anticiperen in bepaalde situaties,
doelen stellen die in lijn liggen met je persoon (=levensloop aan de hand van
herinneringen) en kiezen wat je liever vermijdt. Dit vormt uiteindelijk je zelfbeeld.

Eens je dit beseft dan krijg je plots veel meer controle over je eigen leven.
Als je weet dat je je herinneringen meestal met een korreltje zout moet nemen, verliezen
ze hun grip op je. Negatieve herinneringen kunnen vaak sterker worden naarmate je je ze
steeds weer herkauwt, emoties
en details kunnen eraan toegevoegd worden zonder dat je beseft dat die er niet waren in
de originele gebeurtenis.
Angstbeelden voor de toekomst en negatief zelfbeeld worden ook zo gecreëerd. Eens je
beseft dat dit een
fictieve simulatie is kan je je beeld gaan aanpassen. Hoe vaker je je bewust een positief
beeld voorstelt, hoe sterker het zal worden totdat het een onderdeel wordt van je
herinneringen en toekomstbeeld.
Zo kun je je herinneringen zelfs gaan herprogrammeren en trauma’s genezen. In plaats
van je energie naar negatieve gevoelens en gedachten te laten gaan kan je jezelf
verlichting geven en je energie terug op leuke dingen richten.
Vergeet ook niet de wet van aantrekking. De toekomst simulaties gaan hand in hand met
wat je aantrekt. Dus focus je liever op positieve gedachten en momenten en trek veel
leuks aan!
Stéphanie Haezebrouck
transformationcards
www.stepisa.be

De zogenaamde hoogste rangen van de mensheid zijn
van bijzonder laag alooi en uit op vernietiging. Op vandaag
klampen ze zich wanhopig vast aan hun tanende macht en
structuren die vernietigd worden.
Wat nu gebeurt is het onvermijdelijk gevolg van de
kosmische wet, die dicteert volgens de gouden wet.

Dat wat je de ander toewenst, is wat je zelf zal ontvangen.
En nu is boontje om zijn loontje aan het komen want er is een beweging op gang naar
vrijheid die niet meer te stuiten is. Onthoudt, dat alles, maar dan ook alles een keuze is =
vrije wil. In het wetboek staat letterlijk dat moeten, kunnen betekent. Dat vertellen ze je
natuurlijk niet. Geen mens, geen wet kan zich boven de schepper stellen. Wel kan de
mens omkeren, misbruiken & manipuleren maar het goddelijk kader blijft boven dit alles
bestaan. En een soeverein mens kiest ervoor om zich terug met het goddelijk kader te
verbinden en om vanuit deze voorwaarden te leven. Ipv als slaaf van een energierovende
maatschappij.

De kiem en bestaansrecht, van elk contract ligt in de geest en het hart. Een contract is
een keuze, die je op papier kan vastleggen. Maar van zodra je de intentie hebt, is het
contract eigenlijk al levend. Wanneer je met iets akkoord gaat, dan ben je in volledig
contract daarmee, ongeacht beweringen van het tegendeel. Dat contract begint op het
moment dat je eraan DENKT.

Een contract = een overeenkomst kan je op magische wijze ook weer laten verdwijnen.
Juist omdat de basis van elk contract BESTAAT in je geest en hart. Op dit niveau is er
geen papier vereist maar is het enkel jij , vanuit je vrije wil die bepaalt.
Bepalen is vaststellen of afbakenen. De essentie is pal en betekent vastzetten.
Vb een huwelijksakte. Is men gehuwd op het moment van de akte of zijn ze getrouwd op
het moment dat de man de vrouw ten huweljik vroeg? Het moment van vragen, is het
moment waarop de
er was om het contract aan te gaan, dus vanaf dan
(bestaat) het contract. Het moment waarop het ja antwoord ontvangen werd, is het
moment waarop het contract bekrachtigd werd (bezegeld)

Een zegel, is een belangrijk instrument, want het legt je verbond/ eed-belofte vast. Het is
een verzegeling, bekrachtiging. Gebruikt binnen een groep resulteert dit in een
automatisch akkoord gaan met alle onderliggende voorwaarden. Een zegel is een soort
van sesam open je, een bewijs van autoriteit.

Mensen zweren heel snel iets, doch snappen de onderliggende impact niet. Een eed, is
het hoogste woord, iets waartoe jij je verbindt. Het beste is om geen eden te zweren of
om er bijzonder karig mee te zijn. Want de enige constante is de constante verandering
en wat vandaag voor jou heel belangrijk ljikt, kan dit binnen 5 jaar helemaal niet zijn. Zit je
in het geval van een verbroken eed, ontsla jezelf er dan heel bewust van in de geest door
je eed terug te nemen en ongedaan te maken.
Met beloftes maken, pas je ook beter op want beloven is loven en loven is eren en dat
keert zich altijd tegen jou, om de simpele reden dat we belooft zijn aan onze schepper.
Alles is eigendom van zijn schepper dus zijn wij ook eigendom van god/onze schepper.

In onze huidige maatschappij, gaat het allemaal over trouw zweren aan vb de koning, aan
de staat..... of beloven te handelen volgens contract (overeenkomst) en worden
vastgelegd op papier.(registratie).
Handelen in naam van, terwijl in onze huidige maatschappij onze ziel geroofd wordt via
onze naam. Daarom is het goed om je terug te herinneren dat je naam niks waard is,
omdat alles wat gebeurt in naam van god is. Het is de schepper die via jou werkzaam is.
Jouw naam is voor jou enkel een leidraad (zie naambetekenis en de numerologie)
waarmee je een bepaald facet komt bekrachtigen, maar het is noch een ruil of
waardepapier. Vb namen die geluk betekenen. Isabelle betekend gewijd aan god, eed
aan god. Ik zou durven stellen dat je naam wel je essentie en potentieel zichtbaar maakt.
En dat dit de reden is waarom de staat je ziel steelt via het claimen van je naam. Ze doen
dat door van je naam een identiteit te maken = een rechtspersoonlijkheid die contracten
kan afsluiten, mits het nr gekoppeld aan je naam (voor BE rijksregisternummer voor NL
burgerservice nr)
Nu wordt ons wijsgemaakt dat alles in onze naam gedaan wordt. Niks is minder waar.
Onze naam wordt misbruikt als handelswaar, een obligatie en dat is de reden waarom
ouders verplicht worden om hun kind aan te geven ( te overhandigen aan de staat) en in
ruil voor de registratie van de naam krijgen ze een geboorte akte als bewijs dat ze de
rechten op hun kind afgestaan hebben aan de staat. Dat is ook de reden waarom de staat
kinderen kan afnemen van de ouders omdat ouders hun rechten afgegeven hebben. Heb
je nog minderjarige kinderen claim dan zeker het geboorterecht terug. Ik ben alle
documenten en informatie aan het bundelen en hoop deze eind deze week klaar te
hebben en dan komen die op de site.

Een soevereine mens zijn, is een mens die er bewust voor kiest om IN de waarheid te
staan. Om de waarheid te zijn/leven. Zet niks of niemand op een voetstuk, neemt niks
zomaar aan en voelt of het resoneert met je (= je een goed gevoel geeft). Je enige
leidraad is je geweten (innerlijk weten) zodat je geen slachtoffer wordt van verleiding. Je
geest is zo gemakkelijk afgeleidt, daarom heb jij je voelsinstrument, je innerlijk weten dat
je letterlijk laat voelen of iets goed VOELT of niet. En wie daarnaar luister is ongevoelig
voor valse lichten en leeft vanuit de eigen waarheid en dat wat je op het lijf geschreven
is.
Zolang je emotioneel en fysiek nog onder contract staat van je wettelijke naam, zal je
nooit vrij zijn. Mensen zijn slaaf van hun ego, dat weer afhankelijk is van emoties en
emoties worden door de buitenwereld heel gemakkelijk bespeelt. Echter iemand die leeft
vanuit goed gevoel is nooit meer ten prooi aan emoties.
De hoer van Babylon(de staat) verneukt/ verraadt haar eigen kinderen (haar burgers),
voedt zich met hun zielen en hergebruikt ze dan weer opnieuw (drijft handel in hen); Wil jij
dat echt nog?
Een soevereine mens, is een mens die zich wil bevrijden van juk van babylon (de
commercie= belastingen, boetes, rechtbanken....). Om dit te realiseren is er in de eerste
plaats een verandering van iemands denken nodig en het openen van het hart om je
eigen realiteit (kader) te veranderen.
In de 2 de plaats laat je de belanghebbenden (de staat) weten dat jij je naam terugclaimt.

Deze maan noemt men in de natuur religie, ook de
sneeuwmaan met als thema: kiemkracht. Het is een super maan dus de uitwerking zal
extra krachtig zijn. Kiemen: het ideale moment om stil te staan bij wat je wil oogsten dit
jaar zodat je NU kan bepalen welke zaden je dient te zaaien.
Wat wens je nu het hardst? Vrijheid, overvloed, toffe job, een nieuwe relatie, een kind,
een antwoord op een bepaald thema... Focus je dan vanaf nu, gedurende 10d eenvoudig
op dit thema. Ga het NIET gaan invullen maar denk gewoon een paar maal per dag aan
ik wil dit jaar vrijheid oogsten of ik wil dit jaar overvloed oogsten, ik wil me dit jaar goed in
eigen vel voelen....... Hou het even simpel als ik hier stel want het gaat over het zaad dat
je nu plant. En om ervoor te zorgen dat je zaad van optimale kwaliteit is, is een rustige
heldere formulering belangrijk.

Maan in maagd in huis 6
Een supermaan is altijd een maan die iets, in dit geval, een detail, zal uitvergroten. Er zal
een sterke klemtoon liggen op dienstbaar handelen, er echt willen zijn voor elkaar. Een
sterk onderstroom om te verbroederen is collectief aan het broeden. Dit omdat er de een
emotionele behoefte is aan orde en regelmaat. De sociale distance doet zijn werk en
brengt de meerwaarde van sociale leefgemeenschappen weer in je bewustzijn. Je zal
vanzelf de behoefte hebben om echt dienstbaar te zijn. Velen werken voor het geld maar
de corona kolder zal je helpen om je te wenden tot terug de echte waarden: gezin,
familie, het vangnet van en levende gemeenschap. Het levend weefsel is de laatste 15
jaar vervangen door het computer en tv gebeuren. Het detail van deze maan zal zijn:
leven vanuit verminding en met elkaar door het uitwisselen van energie en ervaringen.
De les is: Het leren ECHT richting geven aan je leven. Wat wil je en waarom. Met corona
wordt elke vorm van eigen wil en sturing letterlijk de mond gesnoerd. En toch ben jij een
levende mens. Gedraag je dan ook levend, ipv als een robot opdrachten aan te nemen.
Wie interesse heeft over de vrije mens, soevereine mens, kan me mailen
isabelle@zichtbaar.be.

geeft meer zelfbewustzijn, de vrijheid, creativiteit en intuïtie om positieve veranderingen
aan te brengen. Het helpt je om je flexibel en ruimdenkend open te stellen, zodat je kunt
profiteren van opwindende nieuwe kansen. Dit zal ervoor zorgen dat de op handen zijnde
verandering soepeler voor je zal verlopen.Dit is echt een hele positieve vibe.
Je kan ook een gevoel van prikkelende verwachting ervaren. Vanuit een innerlijk weten
dat er iets staat te gebeuren. Ook kan je nu breken met ongezonde gewoontes en is het
een goed moment om saaie of foute relaties stop te zetten.

kan het je moeilijk maken om dicht bij je gevoel te blijven omdat je een conflict ervaart
tussen wat jij wil en wat de buitenwereld van je wil (eist/verwacht). Roept emotionele
zekerheid nog een conflict bij je op? Laat jij je goed gevoel nog van de buitenwereld
afhangen? Ben jij een egoist = dat is iemand die zichzelf wegcijfert voor de buitenwereld.
Of hou je genoeg van jezelf om je goed te willen voelen en hiernaar te handen? .
Beeld je eens in hoe de wereld eruit zou zien als elke mens zich goed zou voelen en niks
meer van een ander zou eisen. DIt is mogelijk ! Het enige wat hiervoor nodig is, is dat
elke mens eerlijk met zichzelf durft te zijn en zijn/haar gevoel als structuur gebruikt ipv de
wetten die door anderen gesteld worden. Wetten versus weten
ALs je in liefdeloze relatie zit, zal de emotionele kilheid uitvergroot worden. Schuldgevoel
en angst kunnen voor verkramping zorgen en ook kunnen nieuwe verantwoordelijkheden
nu zwaar op je drukken. De beste manier om je innerlijke harmonie te herstellen is het
beoefenen van zelfbeheersing. Kijk waar je niet loyaal aan jezelf bent, vergeef jezelf en
zorg dat je keuzes maakt vanuit een trouw zijn aan jezelf. Verwar niet wat je denkt nodig
te hebben met wat je een goed gevoel heeft. Jouw denken is NOOIT een goed raadgever
!!! Je gevoel is altijd knal juist, je denken nooit.
Zon opposiet in vissen huis 11 brengt een beweging op gang van willen verbinden met
anderen = zich groeperen en de leiderfiguren onder de lichtwerkers, zullen zich nu sterk
bezighouden met het inslaan van en nieuwe weg en proberen vorm te geven aan een
nieuwe maatschappelijke invulling.
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 27 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 BV reknr BE96 9795
9298 0405 met vermelding van uw naam & de tekst: een dankbare gift voor je
gratis nieuwsbrief. Of je kan via deze link storten
Hartelijk dank voor de giften die ik mocht ontvangen.

Aarde is een duaal concept:
goed en kwaad
weten en wetten
hart en verstand
voelen en bedenken
vrouw en man
ontvangen en geven
Zowel weten als wetten zijn een structuur, houvast waarlangs of van waaruit/waarnaar de
mens leeft en handelt.
Het grote verschil is dat=
weten vervult, bevrijdt en bekrachtigt
wetten energie roven, remmen en beknotten
Weten is aansluiten op het leven en je voegen naar gods intentie nl liefde/waardering
Wetten is aansluiten op overleven en je voegen naar menselijke voorwaarden nl
geld/waarde
Iemand die leeft vanuit het (ge)weten zal altijd vanuit zijn verbinding met de bron = liefde
handelen. Deze persoon hoeft nooit door wetten in het gareel gehouden te worden.
Iemand die leef vanuit wetten, leeft vanuit gewetenloosheid (afwijzing van de bron) en
handelt vanuit plicht en emoties = liefdeloos en is en gevaar voor zichzelf en anderen en
dient daarom door wetten in de hand gehouden te worden.
Welke leidraad volg jij: je innerlijk weten of de menselijke wetten?

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.

De promotie loopt tem 2 maart middernacht
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.

