Bekijk de webversie

Nieuwe maan 25 mei
Op een luchtige manier groeien

- De nieuwe maan: tweelingen groeit luchtig en
gemakkelijk
- Groepshealing op afstand
- Wil je succes of geluk?
- Ontspan je geest via lichaam
- Jouw digitale blauwdruk
- Lichtvoetig op eigen voeten of vertellen je
voeten een ander verhaal?
-

Groepshealing op
afstand bij volle &
nieuwe maan !!

Webshop

Groepshealingen op afstand worden door de
deelnemers als zeer krachtig ervaren, wat ook
logisch is. Via de groepsziel bundel ik al jullie
krachten waardoor er veel gelaagder en
dieper kan gewerkt worden.
Eéndracht maakt macht, zegt men en dat
ervaar ik heel goed tijdens de
groepshealingen op afstand.! Lees
meer feedback .
♥ Goedemorgen Isabelle, Ik heb de healing
echt even moeten verwerken, je hebt me aan
het huilen gebracht. Dat is een positief ding! Ik
wil je hartelijk danken voor de healing, ik kan
er echt wat mee. Groetjes M H
♥Dag isabelle,
Ik wil me graag weer inschrijven voor de
groepshealing. Ik voel me steeds super na
zo’n healing. Dank u wel; Prettig
weekend Tania
Spotprijs familiekaart: 100€ voor 10 sessies
Eenmalige sessie 15€
Verslag binnen de 6d.(ik doe mijn best)
INSCHRIJVEN kan tot 25/5 om 23.00u !
Stuur een email of reply deze mail:
isabelle@isahealing.eu
Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405
BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw
naam en GRPS

ORGON/ TACHYON GENERATOR
ontstoring
verwijdering electrosmog
vitaliserend
healend
transformerend
97€ + portkosten
Tachyoniseer je eigen voorwerpen, met
dit eenvoudig en ingenieus toestel
Deze Tachon/orgon generator of ook
een nulpunts-generatoren genoemd
bevatten volgende technologie:
Orgon technologie Wilem Reich: zet
elektrosmog om in chi (=
levensvatbare energie)
Tesla/Möbius technologie:
versterking van overdracht &
bundeling energie op 1 punt
het Casimireffect : versterking van
de energievelden en vitaliserend
scalaire golven: versterkte
informatie overdracht uit het oerveld
kristal-resonantie
Elite schungite unieke healende,
beschermende en transformerende
steen
Tachyonenergie houdt de volmaakte
potentie beschikbaar, ontstorend en
vitaliserend
CO2 GANS: neutraliseert de 5g gsm
masten die nu in Nederland
geplaatst worden !!!!!!!
Lees meer

“Succes is krijgen wat je wilt,
geluk is willen wat je krijgt.”

DigIK, je digitale ik
Elke mens draagt zijn volmaakte blauwdruk in zijn DNA.
Een blauwdruk is een frequentie, net zoals elke lichaamscel
en elk orgaan zijn unieke frequentie dragen.
Door angsten, persoonlijk en familie karma raakt jouw
originele blauwdruk of gezonde levensfrequentie verstoord.
Je kan dit eenvoudig, hercoderen door gebruik te maken van
een toepassing, die jouw unieke frequentie heractiveert. Ik
meet uit aan de hand van bachbloesems, etherische olie,
celzouten en rife frequenties waar de disbalans in je lichaam
zit.
Ik vernam van een paar klanten blije commentaar bij
depressie, darmontsteking, endometriosis, overdadig zweten,
zelfexpressie, CVS, haaruitval, .......
Gemakkelijk, alles wat je nodig hebt in 1 enkel flesje, zonder nevenwerkingen. Lees meer
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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.

