
-	groepshealing	op	afstand
-	workshops	maand	oktober
-	de	volle	maan:	de	verstikking	van	jezelf	loslaten
-	de	verstikking	van	jezelf	ongedaan	maken
-		rendabele	investering

DAG	WORKSHOP		10	okt	DE	ASTRO-LOGISCHE	MENS

Je	ontdekt	hier	de	logische	opbouw	en	inwerking	van	de
kosmische	krachten	op	de	mens.
Hoe	je	vanuit	ram	(individu)	evolueert	naar	een	sociaal	wezen
(leeuw)	en	oplost	in	een	universeel	wezen	(vissen)
Het	zal	je	helpen	om	sneller	inzicht	te	krijgen	in	thema's	die	bij
je	spelen.

165€	(Kortrijk	België)

DAG	WORKSHOP		14	okt		JE	INNERLIJKE	WOND	HELEN

Elke	mens	heeft	een	innerlijke	wond	en	tijdens	deze	workshop
ontdek	je	het	thema	en	de	rode	draad	ervan	in	je	leven.
Eenmaal	je	je	blinde	vlek	begrijpt	kan	je	haar	verborgen	kracht
terug	activeren	zodat	je	onmacht	weer	in	almacht	veranderd.

128€		(Kortrijk	België)

DAG	WORKSHOP	15	okt	ACTIVATIE	CHRISTUSKRACHT

We	gaan	dieper	intunen	op	wat	juist	de	christuskracht	is,	en
hoe	je	die	weer	in	jezelf	kan	activeren.
Deze	dag	wordt	afgesloten	met	een	(her)-activatie	van	deze
kracht	bij	elk	groepslid,	want	deze	kracht	ligt	in	elke	mens	nog
te	slapen.

																																																						128€		(Kortrijk	België)

De	verstikking	van	jezelf	ongedaan	maken

De	vraag	die	ik	eigenlijk	van	elke	klant	krijg	is:	"help	me
ontdekken	wat	ik	hier	moet	komen	doen,	of	wat	mijn	doel	hier
op	aarde	is"	

Wanneer	je	in	nood	bent,	ben	je	volledig	uit	het	contact	met
jezelf.

Wanneer	je	dingen	denkt	te	moeten	doen,	ben	je	volledig	uit	het	contact	met	jezelf.

Nood	en	moeten	is	hoe	jij	jezelf	dag	na	dag	verstikt	en	alle	nodige	zuurstof	onthoudt.	

Imperfectie	is	een	illusie,	denkbeeld

Nood	is	een	gedachte	die	gebaseerd	is	op	een	idee	van	imperfectie	en	onvolmaaktheid.	Toen	jij
als	kind	jezelf	was,	kreeg	jij	telkens	het	deksel	op	de	neus	en	leerde	jij	dat	je	fout	en	imperfect
was.	Voor	velen	onder	ons	was	er	zelfs	al	afwijzing	tijdens	de	zwangerschap.	Dat	zorgt	ervoor
dat	jij	je	loskoppelt	van	jezelf,	je	hart	en	gevoel	op	slot	zet.

Perfectie	en	volmaaktheid	is	altijd	intact.

Sommige	vallen	bijna	van	hun	stoel	als	ik	stel	dat	alles	zich	steeds	in	een	volmaakte	toestand
manifesteert.	Met	grote	ogen	van	ongeloof	kijken	ze	me	vragend	aan	om	verheldering.

Het	is	niet	omdat	jij	niet	meer	weet	wie	je	echt	bent	en	jij	je	onbewust	bent	van	je	goddelijke
almacht	dat	die	er	daarom	niet	meer	is.	Het	is	niet	omdat	jij	niet	weet	wat	er	bij	je	buren	gebeurd
dat	je	daarom	geen	buren	hebt.	Zo	is	het	ook	met	jou	lieve	mens.	Zolang	jij	onwetend	bent,	blijf
jij	wel	een	onderdeel	van	het	scheppend	beginsel,	met	als	gevolg	dat	je	scheppersmacht	100%
intact	en	actief	is.	

Er	is	eerst	de	gedachte	en	dan	de	manifestatie.	

Van	zodra	jij	mens	iets	denkt,	ben	je	aan	het	scheppen	en	zal	jij	het	volmaakte	beeld	van	je
gedachte	in	je	realiteit	brengen.	Heb	jij	negatieve	gedachten	(zelfafwijzing,	zelfkritiek,	gebrek
aan	zelfvertrouwen..)	,	dan	zal	jij	daarvan	een	perfecte,	volmaakte	weergave	krijgen	in	je
realiteit.

Ik	heb	ooit	iemand	gekend	die	goed	leefde,	rijk	en	gelukkig	was,	tot	hij	op	een	bepaald	moment
het	"gekke"	idee	kreeg	dat	hij	alles	ging	kwijt	geraken.	Hij	werd	zo	opgeslokt	door	dat	idee	dat
ernaar	begon	te	handelen.	Hij	werd	zwaar	alcholicus	verloor	zijn	prachtig	gezin	en	vrienden	en
wist	zijn	job	als	zelfstandige	perfect	de	grond	in	te	boren.	Hij	kreeg	een	volmaakte	weergave
van	zijn	denken.	Wat	ik	of	zijn	omgeving	ook	deed	kon	hem	niet	afbrengen	van	zijn	idee	van
gebrek.	Hij	was	de	volmaakte	sukkelaar	geworden.

Welke	rol	speel	jij	?

Ben	jij	er	al	achter	welke	rol	jij	speelt?	De	plichtsbewuste,	de	moeder	theresa,	de	stoere,	de
pionier,	.........	Dan	kan	jij	jezelf	nu	misschien	de	vraag	stellen,	hoeveel	rollen	je	nog	zal	moeten
spelen	om	te	ontdekken	dat	je	in	wezen	volmaakt	bent.	

Nu	je	weet,	dat	wat	je	ook	doet	het	volmaakt	is	en	het	enige	juiste	op	dat	moment,	kan	jij
misschien	het	idee	loslaten	iets	te	moeten	zijn/doen

Wanneer	je	er	klaar	mee	bent	om	iets	te	proberen	te	bewijzen	kan	je	misschien	proberen	om	de
kracht	en	de	volmaakte	almacht	in	jou	te	voelen.	Dat	doe	je	door	je	adem	door	je	romp	te	voelen
op	en	neer	gaan,	als	een	dartele	energie.	Wanneer	je	die	voelt	laat	je	de	energie	in	en	uit	je
blijven	stromen	en	ga	je	nu	met	je	aandacht	naar	het	rustpunt	van	je	hart,	terwijl	de	kosmische
energie	naar	binnen	blijft	komen	en	de	aardenergie	naar	buiten	blijft	stromen.	Je	voelt	zowel	de
dansende	stroom	als	het	rustpunt	in	je	hart.		Hoe	meer	je	dat	leert	voelen	hoe	meer	jij	je	bewust
wordt	van	jezelf	en	hoe	meer	ook	zal	aansluiten	op	de	ritme	van	het	leven.	Je	indivuele	zelf	voel
je	wel	maar	gaat	toch	op	in	het	geheel.	

Het	is	vanaf	dat	punt	dat	je	zal	leren	scheppen	vanuit	liefde	en	je	volmaakte	goddelijke	zelf.	

Telkens	je	denkt	iets	te	MOETEN	doen	of	zijn,	ga	dan	met	je	aandacht	naar	deze	in	en
uitgaande	stroom	(dit	zal	je	opladen	met	energie)	en	ga	dan	met	je	aandacht	naar	je	rustpunt
(hart)	en	daar	zal	je	tot	rust	komen	en	zal	je	weten.	

Moeten	omzetten	in	mogen

Zolang	bovenstaande	oefening	niet	lukt	(het	vinden	van	je	alwetend	rustpunt)	kan	je	de	simpele
oefening	dagelijks	doen	door	alle	moeten	te	vervangen	door	mogen.	Dan	wordt	ik	moet	X
doen	een	ik	mag	X	doen	of	ik	mag	(benoem	nu	zijn	tegenstelde)	doen	.		Het	mogen	is	een	soort
tweespoor	(zie	foto	begin	van	de	tekst)	dat	je	opent	en	wie	leert	voelen	zal	voelen	alsof	zijn
energie	het	ene	spoort	intrekt.	
Beeld	je	dus	letterlijk	een	wegsplising	in	en	zeg	dan	ik	mag	x	doen	terwijl	je	een	stap	op	het
linker	spoor	zet	en	keer	terug.	Zeg	dan	ik	mag	het	tegenoverstelde	doen	terwijl	je	een	stap
rechts	zet	en	doe	weer	een	stap	terug.	Voel	nu	in	welke	richting	je	energie	wil	stappen.		
Het	is	een	beetje	oefenen	maar	als	je	je	eraan	overgeeft	en	je	WEET	dat	je	lichaam	je	een
bepaalde	richting	zal	laten	voelen	dan	lukt	het.	Wil	je	liever	denken	dat	het	je	niet	zal	lukken
wees	dan	niet	verrast	als	je	het	niet	lukken	zal	perfectioneren.	Het	is	zoals	men	zegt	:"	wat	je
vraagt,	krijg	je	altijd"............Wees	je	dus	bewust	van	wat	je	"vraagt"	(denken	is	vragen)	

	je	digitale	ik

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.

Klanten	ervaren	verbetering	bij	depressie,	darmontsteking,
endometriosis,	overdadig	zweten,	zelfexpressie,	CVS,
haaruitval,	stemmetje	in	het	hoofd	......

Gemakkelijk,	alles	wat	je	nodig	hebt	in	1	enkel	flesje,	

Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Volle	maan	5	oktober
Je	verstikte	zelf	weer	ademruimte	geven

GROEPSHEALING	OP
AFSTAND	:
Bij	volle	en	nieuwe	maan	komen	krachtige,
BELANGRIJKE	frequenties	vrij.

Deze	frequenties	kunnen	vaak	niet
opgenomen	worden	omdat	je	zelf	nog	in
chaos	en	disharmonie	verkeert.	Via	de
draagkracht	van	de	groep	worden	deze
krachten	vastgehouden	zodat	elk	groepslid
er	op	zijn	tempo	kan	uit	putten.	Met	de
groepshealing	en	het	verslag	achteraf,
	krijg	je	de		kans	om	je	groei	te	versnellen.
	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.	

Abonnement:	100€	voor	10	sessies	(kan	je
verdelen	onder													je	gezinsleden	ook.
Eenmalige	sessie	15€
Verslag	binnen	de	10d.

INSCHRIJVEN	kan	tot	5	okt	om	23.20!

Stuur	een	email	of	reply	deze	mail:
isabelle@isahealing.eu

Rekening	stepisa	bvba	BE96	9795	9298
0405		BICcode	ARSPBE22	met	vermelding
van	uw	naam	

WEBSHOP
de	super	reinigende	thee	

Haalt	alle	afvalstoffen	uit	het
bloed.Verhelpt	constipatie.	Verhindert	de
opslag	van	afval-,	gif-	en	stressstoffen.	Bij
reuma,	fybromyalgie,	spier-	en
gewrichtsklachten.	Goed	bij	koorts,	maag-
en	darmkrampen,	maagpijn,	buikpijn	bij
kinderen,	diarree,	maag-	en	darmzweren,
koliekpijnen.
6€	voor	100gr	+	port	Lees	meer

Elite	shungite	

Het	Elite	shungite	is	een	sterk	antismog
produkt	&	versterkt	ook	het	bioveld	en	het
immuun	systeem	en	werkt	volgens
Russische	wetenschappers	tevens	als
stemmingsverbeteraar	of	antidepressivum.
25	gram	kost	maar	15€,+	portkost	lees
meer		

Digik		

Je	digitale	signatuur	en	verlichting

Transormatie	tekening
Je	ziel	communiceert	via	beelden.	Deze
tekening	begeleidt	je	in	je	transformatie
proces	
	

Volle	maan	5	okt:	de	verstikking	van	jezelf	loslaten
De	volle	maan	tussen	september	en	oktober,	is	altijd	de	belangrijkste.		Ze	is	de	meest	ronde	en
lichtgevende	maan,	die	je	toelaat	het	maximum	te	oogsten.	Tegelijkertijd	is	ze	ook	de	maan	van
het	feesten	want	hopelijk	heb	je	een	rijke	oogst	zodat	je	kan	feesten	en	delen	met	je	familie.

Een	volle	maan	maanfase	verwijst	ook	altijd	naar	de	kracht	van	de	moeder,	meer	bepaalt	naar
het	hoogtepunt	van	je	ervaring.	Wanneer	je	door	een	ervaring	gaat,	ben	je	er	altijd	de	moeder
van	en	het	hoogtepunt	is	de	bewustwording	van	wat	jij	baarde	of	in	de	wereld	bracht..

Baar	jij	jezelf	of	geef	jij	gestalte	aan	je	kleine	ik?

Bij	deze	maan	ligt	te	klemtoon	op	het	ervaren	of	het	bewust	worden	van	wie	je	bent.	Deze	maan
zal	de	klemtoon	leggen	op	het	ervaren	van	wie	je	bent.

Het	eerste	wat	me	opviel	is	de	maan	in	het	onderschepte	ram	teken	in	het	12de	huis.	Een
onderschept	teken	kan	zijn	energie	nergens	kwijt.		In	deze	maan	is	de	as	ram-weegschaal
onderschept.	Ram,	het	individu	en	de	rauwe	agressie	tot	overleven	is	hier	geremd	door	de
invloed	van	de	dromerige	vis,	die	er	liever	zijn	voeten	aan	veegt	dan	duidelijkheid	te	scheppen.
Dat	zorgt	ervoor	dat	jij	in	de	illusie	blijft	van	arme	ik	of	klein	menske	in	plaats	van	je	het
goddelijke	wezen	(12de	huis)	te	weten,	dat	je	in	wezen	bent.	Je	vind	niet	echt	balans	of
tegenwicht	in	de	weegschaal	(relaties,	partnerschap)	waardoor	je	blijft	hangen	in	het	idee	van
afgescheiden	zijn	van	de	ander.	Dat	kan	ervoor	zorgen	dat	jij	vaak	het	idee	hebt	altijd	alles	te
moeten	dragen/weten/oplossen.	Deze	onderdrukte	kracht	van	ram-weegschaal,	toont	hoe	de
mens	zich	collectief	laat	verdrukken	door	het	lager	denken,	waardoor	jij	jezelf	wegcijfert.	En	kom
je	dan	toch	eens	voor	jezelf	opkomt,	is	het	meer	in	een	soort	van	ontploffen	dan	een	bewust	nee
zeggen	van	je	kracht	en	almacht.	Oplossing	is	jezelf	en	de	ander	weer	te	leren	zien	als
evenwaardig,	verbonden	en	onderdeel	van	elkaar	ivp	kritiek	op	elkaar	te	geven.	Zoveel	mensen
proberen	zich	beter	te	voelen	of	meer	waard	door	de	ander	de	grond	in	te	boren.

Je	zelfexpressie	bepaalt	de	oogst	die	je	kan	binnen	halen

Dat	wat	jij	uit	of	via	je	gedachten	de	wereld	in	stuurt,	is	wat	zich	zal	manifesteren.	Mars	en
venus	tonen	je	hier	de	beste	weg.	Ze	staan	conjunct	in	maagd,	5de	huis	dat	wil	zeggen	dat	je	je
creativiteit	best	gebruikt	om	schoonheid	in	de	wereld	te	brengen.	Laat	los	het	je	gelijk	willen
halen	of	het	jezelf	willen	bewijzen.	Zet	je	daadkracht	of	dat	wat	je	in	je	mars	hebt,	in	om	venus
(schoonheid)	in	de	wereld	te	brengen	(5de	huis).	Maagd	zegt	je	om	eerlijk	te	zijn	over	je
motivatie	en	dat	je	pas	echt	creatief	zal	kunnen	zijn	als	je	eerlijk	bent	met	jezelf.	Kijk	naar	het
waarom	van	je	handelen,	waarom	doe	je	wat	je	doet.	Doe	je	iets	om
erkenning/waardering/gunsten	te	krijgen?	Of	doe	je	de	dingen	omdat	je	ze	leuk	vind	en	ze	een
meerwaarde	zijn	zonder	meer,	voor	de	ander?

Probeer	je	handelen	altijd(mars)	te	laten	dragen	door	meerwaarde	(venus)	zonder	iets	terug	te
verwachten.	De	kracht	van	venus	is	schoonheid,	gemak,	het	mag	leuk	zijn,	zachtheid,	vreugde
&	harmonie.	Als	je	handelt	vanuit	je	hart	zal	je	de	wereld	altijd	verrijken,	handel	je	vanuit	je
geest	zal	je	de	wereld	verarmen.

Machtsmisbruik	of	misbruik	van	liefde,		wordt	aan	de	kaak	gesteld

Het	conjunct	van	mars	en	venus	werkt	intravert	(onbewust)	uit.	Maar	er	zit	extra	druk	of
belichting	vanuit	de	zijde	van		Pluto.	Pluto	die	staat	voor	bewustwording,	de	massa,	plotse
transformaties,		zal	de	valse,		zalvende	mantel	van	alles-voor-de-lieve-vrede	aan	de	kaak
stellen.	Collectief	worden	mensen	onder	de	knoet	gehouden	onder	het	mom	van	de	lieve	vrede.
Dit	machtsmisbruik	zal	pluto	collectief	aan	de	kaak	stellen.	Deze	valse	mantel	der	liefde	zorgt
ervoor	dat	de	mens	een	fout	beeld	heeft	van	liefde.

Liefde	is	allesbehalve	lief	en	zwak.	Ware	liefde	is	krachtig	en	sterk	en	weet	dat	de	wet	van	liefde
altijd	zal	zegevieren.	De	liefde	hoeft	zich	niet	te	bewijzen,	ze	is	en	vanuit	deze	volheid	behoudt
ze	haar	almacht.	Nooit	zal	ware	liefde	zich	verkopen	of	verkwanselen.		Ware	liefde	weet	dat	al
wie	zondigt	tegen	de	almacht,	zichzelf	uiteindelijk	zal	vernietigen.	Ware	liefde	zal	nooit
meeheulen	of	meelijden	met	het	drama	van	de	ander.		Ware	liefde	blijft	eerlijk	en	heeft	respect
voor	elk	pad	en	elke	keus,	want	ze	weet	dat	keuzes	gedragen	door	liefde	meer	liefde	zullen
opwekken	en	dat	keuzes	gedragen	door	niet-liefde	(angst/gebrek)	uiteindelijk	de	bedenker
ervan	zal	vernietigen.	

Het	fabeltje	van	de	lieve	vrede

Disharmonie	kan	je	nooit	overschrijven	met	de	lieve	vrede,	want	het	lieve	houdt	hier	een	oordeel
in	en	oordelen	onderdrukken	altijd.	Disharmonie	kan	je	wel	via	vrede	transformeren	tot
harmonie.	Dat	is	dan	een	handelen	vanuit	acceptatie	ipv	uit	onderdrukking.	Vrede	is	harmonie
en	niet	noodzakelijk	lief.	Soms	is	een	vernietiging	nodig	om	de	vrede	te	herstellen.	Deze
vernietiging	is	altijd	een	zelfvernietiging	en	kan	nooit	door	de	ander	uitgevoerd	worden.
Daarmee	bedoel	ik	dat	enkel	mensen	kunnen	vernietigd	worden	in	wie	onvrede	heerst.	Mensen
in	wie	vrede	heerst	kunnen	nooit	iets	aangedaan	worden	door	een	ander.	Wie	kiest	voor	vrede
vanuit	het	hart	zal	meer	van	dat	terug	krijgen?	Wie	kiest	voor	het	pad	van	onvrede,	vol	doornen
zal	zoveel	doornen	terugkrijgen	zodat	zelfvernietiging	vanzelf	intreedt.	De	mantel	van	de	lieve
vrede	ziet	er	misschien	glanzend	mooi	uit	doch	de	binnenkant	zit	vol	doornen	en	zal	diegene	die
eronder	zit	doorboren.	Wie	de	mantel	der	liefde	draagt	heeft	de	mantel	van	de	lieve	vrede	niet
nodig.		

Deze	maan	helpt	je	je	interesses	en	belangen	vanuit	persoonlijke	onmacht	te	transformeren
naar	een	weten	of	bewustwording	van	almacht.	Mars,	heer	of	heerser	van	ram,	staat	samen	en
sluit	een	pact	met	venus	heer	van	weegschaal.	Deze	eendracht	spreiden	ze	ten	toon	in	het	5de
huis,	het	huis	van	creativiteit	en	zelfexpressie.	De	belangenconflicten	collectief	en	in	je
persoonlijke	leven,	zullen	opgelost	worden	op	het	moment	dat	elk	zijn	eigen
verantwoordelijkheid	zal	opnemen.	Dit	dient	te	gebeuren	op	een	bescheiden	wijze	wat	wil
zeggen	dat	jij	je	persoonlijkheid	loslaat	en	weer	handelt	als	een		een	volwaardig,	volmaakt
goddelijk	wezen	ivp	als	een	hielenlikker	van	de	ander.	Saturnus	staat	vierkant	met	mars/venus
dus	dit	werkje	van	eerlijk	kijken	naar	jezelf	en	je	motieven	kan	heel	confronteren	zijn.	Vandaar
dat	het	kan	aanvoelen	als	een	harde	dobber	of	hard	labeur	maar	het	zal	zeker	de	moeite	lonen
om	van	je	ego	van	zijn	troon	te	stoten	en	je	weer	open	te	stellen	voor	de	ander	en	het	leven
vanuit	je	hart.	

Het	12de	huis,	het	begrijpen	en	omarmen	van	je	almachtige	ik

Het	12de	huis	is	het	meest	onbegrepen	levensgebied	gelinkt	aan	de	vissenenergie
(christuskracht).	Dit	huis	laat	je	zien	hoe	jij	jezelf	ziet,	hoe	jij	met	je	kracht	en	almacht	omgaat,	of
jij	verantwoordelijkheid	neemt	vanuit	een	zelfmanifestatie	als	goddelijk,	almachtig	wezen.	Het	is
een	heel	moeilijk	huis	of	thema,		omdat	velen	het	zien	als	het	huis	van	afzondering.	Dit	is	een
typisch	menselijke	kijk	want	idd	in	dat	huis	kan	je	niet	anders	of	je	persoonlijkheid	opgeven	en
weer	opgegaan	of	éénworden	met	het	geheel.	Je	weer	versmelten	met	je	originele	kern	nl	de
almachtige	bron	van	alle	leven.	Wie	dit	huis	vanuit	een	persoonlijke	visie	duidt	zal	verwijzen
naar	eenzaamheid	en	afzondering,	terwijl	een	persoon	die	zich	dit	huis	al	eigen	gemaakt	heeft
zal	begrijpen	dat	het	hier	gewoon	verwijst	naar	het	loslaten	van	je	enge	kleinzielige	persoontje.
Spelen	in/met	dat	huis,	is	het	verwerven	van	het	weten	en	begrijpen	hoe	de	kosmische	wetten
werken.	Dan	kan	je	vanzelf	alle	lagere	denken	en	de	persoonlijke	verlangens	die	daaruit
voortvloeien	loslaten.	Je	hebt	namelijke	begrepen	dat	volmaaktheid	de	enige	constante	is	in	het
leven.		

Volmaaktheid	als	enige	constante	en	levensstatus

Wanneer	jij	van	jezelf	denkt	dat	je	onvolmaakt	bent,	zal	jij	als	intact	en	volmaakt	schepper	de
toestand	van	onvolmaaktheid,	volmaakt	weergeven.	Het	kost	je	evenveel	energie	om	leuke
dingen	te	scheppen	als	pijnlijke	dingen.	Maar	wat	je	ook	schept	of	weergeeft,	het	is	volmaakt	in
zijn	weergave.	Wie	zichzelf	als	slachtoffer	ziet,	zal	een	volmaakte	weergave	daarvan	scheppen
in	zijn	realiteit.	Wees	je	bewust	van	de	volmaaktheid	van	het	leven,	geef	je	daaraan	over	en
schep	dan	vanuit	je	hart	ivp	uit	je	hoofd.	

Je	kan	weer	inschrijven	voor	de	groepshealing	op	afstand	tot	05/10	om	23.30u.		Stuur	een	email
naar	isabelle@isahealing.eu.	Kost	15€	incl	verslag	achteraf	via	email.

Een	rendabele	investering
Voor	wie	nog	op	zoek	is	naar	een	rendabele	investering?	Je	kan	nu	investeren	in	en	een
crowdfund	project	dat	DAGintresten	oplevert	tussen	de	0.064%	&	0.24%.		JA	inderdaad	op	1
dag	wat	je	bij	een	klassieke	bank	maar	na	1	jaar	krijgt.

Je	rendement	krijg	je	uitbetaalt	in	cash	en	in	de	unieke	nieuwe	gold	coin.	Deze	coin	zal	net	als
de	nano	coin	een	echte	verhandel	waarde	hebben	omdat	in	elke	gold	coin	een	ECHT	goud
certificaat	zal	versleuteld	zijn.		Het	nano	bedrijf	heeft	een	goudmijn	opgekocht	in	afrika	en	zal	elk
opgedolven	stukje	fysiek	goud	toekennen	aan	een	gold	coin.	De	gold	coin	is	in	essentie	een
goud	certificaat	die	je	viritueel	zal	kunnen	kopen	en	verkopen.	

Alle	nano	coins	zijn	momenteel	nu	in	omloop	en	enkel	nog	te	verkijgen	via	openbare	coin
markten.	De	aanvraag	voor	coinbase	is	lopende	dus	binnen	de	60d	zal	hij	noteren	op	coinbase.	

	

Hartegroet

Isabelle	LAMBRECHT																																									coach/healer																																																								
																																www.isahealing.eu																																							www.	zichtbaar.be

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.
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