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Niet	jij	je	leven	aan	elkaar	met	nietjes?

Gisteren	lag	ik	heerlijk	in	de	zon	te	genieten	toen	ik	gelukzalig
dacht:		"dat	is	toch	niet	te	doen,	zo	zalig	dat	dit	hier	is"

Onbewust	van	nietige	gedacht,	genoot	ik	verder	toen	een
gevoel	van	deugnieterij	me	overviel.	Ik	voelde	mijn	gids/ziel
schuddend	van	het	lachen	en	wist	dat	er	plagerij	op	komst
was	en	oooh	dat	beloofde	weer.	En	inderdaad,		prompt
verscheen	het	volgend	grappige	beeld	op	mijn	netvlies	:"	een
hand	die	op	een	reuzegrote	nietjesmachine	aan	het	kloppen
was.	Bam.....bam.......bam."

Ik	snapte	de	vingerwijzing	direct	en	genoot	weer	van	de	ontzettende,	liefdevolle	humor	van	mijn
gids/ziel.	Al	een	paar	dagen	was	ik	weer	het	het	mijmeren	en	filosoferen	over	hoe	mensen	toch
blijven	vastlopen	en	zichzelf	als	het	ware	neutraliseren.		Het	is	namelijk	één	van	mijn
stokpaardjes	om	mezelf,	familie	en	klanten	bewust	te	maken	van	een	positieve	mindset	en	hoe
je	je	dromen	en	wensen	zo	goed	mogelijk	kan	realiseren.	

Wat	hierbij	heel	belangrijk	is	en	iets	is	waar	ik	graag	op	"hamer'	is	om	zoveel	mogelijk	het
woordje	NIET	en	MOETEN	te	vermijden.	Bij	niet	draai	je	je	bewoording	zo	om	dat	ze
verwoorden	wat	je	wel	wil	en	bij	moeten	vervang	je	dit	door	mogen.	

Het	te-niet-doen	van	je	wezenlijke	zelf

Omdat	ik	zelf	ook	contstant	bezig	ben	met	mezelf	op	een	hoger	niveau	te	tillen	en	om	zo	bewust
mogeljik	te	leven,	had	ik	mezelf	de	opdracht	gegeven	om	me	bewust	te	worden	van	waar	ik	nog
niet(jes)	gebruikte.	Ook	in	het	schrijven	van	mijn	tekste	mocht	ik	maximum	3x	niet	gebruiken.
Dat	bleek	en	hele	uitdaging	te	zijn	om	het	woord	niet,	effectief	uit	woord	en	tekst	te	houden.	

Groot	was	dan	ook	mijn	verrassing	te	ontdekken	dat	ik	niet	gebruikte	om	een	fijn	genietend,
momenten	aan	te	duiden.	En	zo	was	mijn	filosoof	treintje	weer	vertrokken	en	spinnenden	mijn
hersenen	weer	nieuwe	lijnen	en	draden.	

Hoe	ingebakken	zit	dat	wel	niet	in	ons,	dacht	ik	verder.	En	bam,	daar	was	weer	een	niet.	Zo	gek
dat	we	zoveel	niet	gebruiken	om	iets	te	bevestigen?	

Wat	een	contradictie	om	niet	te	gebruiken	om	iets	te	bevestigen,	dan	is	het	resultaat	toch	nul?
Trek	ik	nu	deze	lijn	door	dan	denk	ik	te	mogen	stellen,	dat	we	grotendeels	van	de	tijd	hard	bezig
zijn	met	het	onszelf	neutraliseren.

De	mismeestering	van	onze	beschaving

Deze	onbewuste	tenietdoeningen,	tonen	haarscherp	wat	wij	als	kind	geleerd	hebben,	het	toont
hoe	elk	kind	'mismeestert"		geweest	is.	Niet,	niet,	niet,	je	mag	niet,	doe	dat	niet,	je	bent	niet
goed,	niet	juist.	Ons	levensboek	is	aan	elkaar	geniet	met	niet,	niet,	niet!	

Je	onbewuste	programma	probeert	steeds	om	dingen	teniet	te	doen,	er	niet	mogen	zijn,	niet
mogen	voelen,	niet	mogen	zelf	denken,	niet	mogen	spreken.	

Wel,	wel,	wel,	nu	we	het	niet	gedrag	ontdekt	hebben	is	het	tijd	om	het	tij	te	keren.	

Enkel	je	lichaamsbewustzijn	(ego-mind)	was	beïnvloedbaar	door	de	andere	ego's.	Maar	je
unieke	wezen	is	onaantastbaar	en	is	uniek	en	zichzelf	gebleven	en	wacht	op	je	tot	je	wel,	wel,
wel	kan	zingen,	ipv	niet,	niet,	niet;

Elke	mens	is	een	schepper	of	hij	dat	nu	wil	of	niet.	
Iets	wat	bestaat,	is	aanwezig.	Dat	willen	negeren	is	vechten	tegen	de	bierkaai.

Of	zoals	moeder	therasa	zei:	"Ik	ben	voor	vrede"	op	de	vraag	of	zij	ook	tegen	oorlog	was?	;-)

De	essentie	of	het	zelfstandig	naamwoord,	is	de	spil	van	elke	zin	of	bestaansvorm	en	het	is	dat
wat	zich	tot	expressie	of	tastbare	manifestatie	zal	brengen.	Vandaar	het	grote	belang	van	je
bewoording.
vb	ik	wil	niet	meer	lijden	=	essentie	of	zelfstandig	naamwoord	is	lijden	dwz	dat	jij	de	boodschap
de	ether	instuurt	om	je	meer	lijden	te	bezorgen
vb	ik	wil	meer	vreugde	=	essentie	of	zelfstandig	naamwoord	is	vreugde	dwz	dat	jij	de	boodschap
de	ether	instuurt	om	je	meer	vreugde	te	bezorgen
REMINDER	!!!	niet	is	zonder	macht	en	zonder	kracht!
	
Van	tenietdoen	naar	genieten	evolueren

De	nietjes	machine	staat	ook	symbool	voor	de	levensstroom,	die	neutraal	is	en	pas	werkt,		als	jij
mens,	spil	van	je	leven,	je	uit.	Je	uiting	(in	woord	of	beeld)	is	de	symbolische	hand	die	een	klap
geeft	op	de	nietjes	machine.	Telkens	jij	iets	zegt	of	denkt,	bam,	is	het	vastgelegd	in	je	leven	en
zal	het	iets	zichtbaar	maken.	Vraag	is	natuurlijk	of	jij	de	energie	van	het	tenietdoen	gebruikt	of
de	energie	van	het	genieten.
Ik	ging	experimenteren	met	andere	gedachten	en	voelen	wat	de	energie	met	me	deed.
Met	de	woorden:	"dat	is	toch	niet	te	doen	hoe	zalig	dit	is"	ervoer	ik	een	soort	van	uit	het	nu
vallen.	Het	zalige	gevoel	werd	als	het	ware	geneutraliseerd.
Met	de	woorden:	"wat	een	geluk	dit	te	mogen	voelen"	bleef	ik	in	die	flow	en	kon	ik	verder
genieten.

Hoe	zit	het	in	jouw	leven?	Neutraliseer	jij	ook	je	eigen	leven	door	steeds	weer	het	woord	niet	te
gebruiken	in	de	meeste	van	je	zinnen?	Wat	wil	jij	echt	en	kan	jij	dit	al	positief	verwoorden?

Heb	je	kinderen,	maak	er	dan	een	leuk	spelletje	van.	Telkens	iemand	van	jullie	niet,	zet	je	een
kruisje.	Wie	10	kruisjes	heeft	moet	en	klusje	doen.	Het	zal	je	als	ouder	ook	helpen	om	de
essentie	onder	woorden	te	brengen.

IDEAAL		GESCHENK		een	transfocard	op
wat	2018	voor	jou	zal	brengen

Met	de	transformatie	tekening	krijg	jij	je	blinde	vlek	in	woord
en	beeld.	Zelf	laat	ik	elk	jaar	met	mijn	verjaardag	een	nieuwe	tekening	maken	of	als	ik	voor	een
belangrijke	beslissing	sta.	

Ook	is	het	mogelijk	om	een	bedrijfslogo	te	laten	ontwikkelen	via	afstemming	op	je	bedrijfsnaam.
Zo	is	ook	mijn	logo	tot	stand	gekomen.

																																														+	1	gratis	groepshealing	(twv	15€)

http://www.transformation-cards.com/

Nieuwe	maan	18	december	2017	afsluiten	met	vuurwerk?

2017	sluiten	we	af	met	een	nieuwe	maan.	En	we	sluiten	niet
alleen	2017	af,	maar	een	heel	intense	periode	van
dooreengeschud	te	worden.	De	vingerwijzing	van	nieuwe
maan	in	het	eerste	huis	in	boogschutter	is	een	knipoog	naar
waar	het	de	laatste	jaren	om	gedraaid	heeft,	wat	zich	via	jouw
persoonlijkheid	wou	manifesteren	of	manifest	maken.

Maan	in	boogschutter	eerste	huis,	laatste	decanaat	26°,

Ja	dit	wordt	een	knaller	want	het	is	alsof	er	een	zegel
geslagen	wordt	(bezegeling)	op	je	idealen,	verhoogde	visie.

Boogschutter	heeft	je	met	saturnus	3	jaar	het	vuur	aan	de	schenen	gelegd.	Pijlsnel	schoot	hij	de
ene	na	de	andere	pijl	af	om	je	bewustzijn	te	verruimen,	verbanden	te	leggen,	spontaan	en
flexibel	te	leren	reageren,	zette	je	wereld	op	zijn	kop,	wipte	je	uit	de	vaste	routines	van	je	oude
patroon,	leerde	je	impulsief	te	zijn	en	vanuit	jezelf	te	handelen.

Maan	in	boogschutter,	maakt	nogmaals	duidelijk	dat	je	ziel	zoekende	was,	hongerde	naar	die
hogere	visie	van	“er	is	meer	dan	wat	we	zien	en	denken”.	Maar	ook	de	zoektocht	naar	de	zin
van	je	leven,	zodat	je	leven	zinvol	werd.	Het	waren	zware	jaren.

Met	jupiter	als	heer,	die	in	het	12de	huis	in	schorpioen	staat,	toont	het	dat	het	over	iets	heel
essentieels	en	diepgaands	ging,	nl	over	je	eigen	authentieke	essentie,	je	bron	kern.	Schorpioen
een	waterteken,	dus	emoties.	Voelde	jij	je	als	een	vis	in	het	water	of	deed	je	er	alles	aan	om	je
emoties	te	onderdrukken,	bang	van	hun	kracht	en	de	eventuele	pijnlijke	ladingen	die	ze	voor	je
vasthouden?	Ja,	de	emoties	hebben	gestuiterd	van	de	ene	kant	naar	de	andere	kant	maar	de
vele	kanten	zijn	uitgewerkt	en	rustiger	vaarwater	komt	eraan.

Een	emotionele	rollercoaster

De	laatste	jaren	waren	een	gigantische	rollercoaster	waar	we	zowel	collectief	als	individueel
binnenste	buiten	gekeerd	werden.	De	innerlijke	vervreemding	en	afwijzing	van	de	eigen	wijsheid
en	waarheid	werd	letterlijk	in	ons	gezicht	gesmeten	via	IS	(de	afkorting	alleen	al	is	zo
veelzeggend)	die	het	liefst	alles	zou	opblazen.	De	westerse	wereld	heeft	zich	lang	niet	meer	zo
onveilig	gevoeld.	Militairen	in	onze	vliegvelden,	nooit	gedacht	dit	bij	ons	mee	te	maken.	De
vervreemding	en	de	vreemdelingenproblematiek,	het	hoe	iedereen	er	zijn	zegje	over	meende	te
moeten	doen.	Ook	in	je	eigen	leven,	zal	dit	mechanisme	waarschijnlijk	zichtbaar	gemaakt	zijn.

Het	verhaal	van	de	laatste	3	jaar	ging	over	wie	ben	je,	kleur	bekennen,	een	vreemdeling	in
eigen	huis/leven	&	huid?	Dit	danken	we	aan	saturnus,	die	in	december	2014	in	het	teken
boogschutter	aan	de	slag	ging	en	deze	maand	verlaat	hij	het	teken	om	op	20	december	in
steenbok	de	knuppel	in	het	hoederhok	te	gaan	gooien.	Ja	saturnus	is	de	strenge	huisvader,
discipline	&	structuur	en	wie	niet	horen	wil	moet	maar	voelen.	Dus	saturnus	“geselde”	je	vooruit,
door	je	te	dwingen	in	de	praktijk	te	brengen	en	te	ervaren	wat	je	gelooft	en	preekt,	om	je	eigen
waarheid	te	ontdekken,	te	verfijnen	en	er	loyaal	aan	zijn.	Jij	mag	nu	met	deze	nieuwe	maan,
kijken	of	jij	erin	geslaagd	bent	om	een	eigen	waarheid	te	vormen	de	laatste	3	jaar	en	of	je
ernaar	leeft.	Neem	nu	de	tijd	om	dit	nogmaals	te	bekijken.	De	hamvraag	is	dus:

Intrekken	in	je	nieuwe	huis

Dit	is	heel	belangrijk	voor	je	toekomst	want	nu	saturnus	in	steenbok	gaat	uitwerken	wil	dat
zeggen	dat	jij	nu	je	leven	verder	zal	(uit)bouwen	op	je	huidige	visie.	Ergens	zal	de	wereld	in
rustiger	vaarwater	komen	want	de	krijtlijnen	zijn	uitgezet	en	zullen	nu	gewoon	worden
uitgevoerd.	De	vorige	jaren	heb	jij	de	plannen	getekend	en	hertekend	van	het	huis	waarin	je	wil
wonen.	Steenbok	laat	het	uitkristalliseren,	structuur	krijgen,	maakt	het	tastbaar.	Het	is	een	aards
teken	dus	materie	vormen.

De	realisatie	start	op	20/12/2017,	dan	gaat	saturnus	naar	steenbok.	Als	je	wil	weten	hoe	het
zich	een	beetje	zal	uitwerken	in	jouw	leven	kijk	dan	wat	er	in	1990	de	rode	draad	was?	En	deze
rode	draad	mag	jij	nu	weer	uitwerken	maar	vanuit	een	verhoogde	visie.	Want	het	leven	beweegt
zich	in	spiralen	omhoog.	In	1990	ging	jij	een	spiraal	binnen	en	deze	is	nu	uitgewerkt	en	gaat
over	naar	de	volgende	spiraalronde.	Je	bent	namelijk	volwassen	geworden	en	je	kijkt	nu	anders
aan	tegen	:”	wat	is	geluk	echt	voor	jou?	Wat	is	essentieel	en	belangrijk	in	jouw	leven?	Wie	ben
jij?

Bij	mij	is	het	wel	echt	symbolisch	want	in	1990	ben	ik	bevallen	van	mijn	enig	kind	en	zijn	we
verhuisd	naar	onze	nieuwbouw	woning.	Dus	voor	mij	was	het	de	start	van	mijn	gezinsleven	en
het	genot	van	een	eigen	zelf	ontworpen	woning.	Ik	wist	heel	goed	wat	ik	wou	maar	idd	vielen
10jaar	later	de	schellen	van	mijn	ogen	en	ben	ik	in	2000	gescheiden.	Als	ik	nu	kijk	naar	wie	ik
toen	was	had	ik	maar	een	klein,	angstig	perspectief.	Mijn	perspectief	heeft	zich	zo	ontzettend
verruimd	dat	ik	nu	inderdaad	het	gevoel	heb	van	:	“	ik	ben	bezig	aan	mijn	2de	leven,	ik	leef
eindelijk”	.	En	ik	heb	vorige	maand	besloten	om	mijn	huis	te	verkopen	en	om	te	verhuizen	naar
het	buitenland.	Ik	kan	duidelijk	de	lijn	trekken	met	1990.	Zelfs	de	bevalling	want	een	idee	is	een
geestelijk	kind.

Dus	saturnus	zal	je	nu	weer	een	3-tal	jaar	bezighouden	met	structuur,	structuur	en	structuur.	De
krijtlijnen	en	plannen	van	de	laatste	3	jaar	tastbaar	maken.	Voor	wie	nog	vanuit	weerstand,
angst	en	verwachtingen	in	het	leven	staat	wordt	het	hard	labeur.	Saturnus	zal	je	steeds
terugbrengen	naar	wie	je	wil	zijn,	zoals	je	de	laatste	3	jaar	ontdekt	en	bepaalt	hebt.	Wees	dus
heel	zorgvuldig	nu	met	je	gedachten,	want	deze	neem	jij	straks	mee	om	ze	echt	uit	te	werken.
Met	een	knipoog	verwijs	ik	naar	het	verhaal	van	de	3	biggetjes.	

Mercurius	retrograde

Mercurius,	loopt	nog	tot	23	december	tegendraads	dus	verwarring	en	problemen	troef	op	gebied
van	communicatie,	leveringen,	contacten,	internetverbinding,	afspraken	en	contracten,	verkeer,
auto,	fiets,	trein.	Maar	hierdoor	krijg	jij	wel	contact	met	de	lading	van	de	woorden	dwz	als
iemand	je	zegt	:”	hé	ik	vind	je	tof”	terwijl	die	ander	eigenlijk	gewoon	aan	het	slijmen	is,	dan	zal	jij
reageren	op	zijn	werkelijk	communicatie	en	kan	jij	hem	vertellen	dat	hij	liegt.	Ook	krijgen
hierdoor	onafgewerkte	zaken	uit	het	verleden	de	kans	om	naar	boven	te	komen	want	mercurius
retrograde	wil	zeggen	terugspoelen.	Ook	oude	vrienden	van	lang	geleden	kunnen	weer	boven
water	komen.

Ook	nu	kan	je	weer	inschrijven	voor	de	groepshealing	die	doorgaat	op	afstand,	tot	18	december
om	23.30u	15€	incl	verslag	achteraf.	Of	je	kan	een	abonnement	nemen	8+2	gratis.

	

HORSEBEATS
Horse	beats,	het	geschenk	voor	paardenliefhebbers	die	op
een	veilige	manier	naar	muziek	willen	luisteren	terwijl	ze	aan
het	paardrijden	zijn.

De	HorseBeats	schuif	je	eenvoudig	op	de	bandjes	van	je	helm
aan	beide	kanten	en	via	bluetooth	zjin	ze	verbonden	met	je
smartphone.	

PROMO				75€		ipv	99.99€															https://www.horsebeats.be/bestel

De	moraal	van	het	verhaal	van	de	3	kleine	biggetjes

Het	vergt	inderdaad	heel	wat	moed	en	zelfdiscipline	om	een
stevig	stenen	huis	te	bouwen.	Het	stenen	huis	verwijst	naar	de
ziel.	Wie	gemakzuchtig	is	en	meegaat	in	de	drama’s	van	het
ego,	zal	steeds	weer	omver	geblazen	worden.

De	wolf	staat	symbool	voor	je	onderbewustzijn,	voor	de
zelfafwijzing	voor	je	blinde	vlekken,	voor	dat	wat	jij	in	het

duister	van	je	zijn	verborgen	houdt.	Het	is	een	leermeester,	die	je	leert	om	je	zelfafwijzing	te
(h)erkennen	opdat	je	de	erin	opgesloten	angsten	kan	bevrijden.	Je	angsten	zijn	sluw	en
proberen	je	te	isoleren	van	je	ware	zelf.	Je	angsten	verslinden	je	als	het	ware	als	jij	dat	toelaat.

lees	verder		je	vind	op	de	site	nog	meer	leuke	"verhaaltjes"

Kreeg	onlangs	een	leuk	filmpje	van	een	vriend	en	direct	flitste
een	inzicht	weer	door	mijn	geest.	

Hoe	men	in	de	"prehistorie"	een	selfie	maakte	:-)	

Vond	het	weer	een	leuke	knipoog	naar	hoe	mensen	zich
proberen	op	de	kaart	te	zetten	of	in	de	picture	te	werken.

Dit	filmpje	ken	een	leuke	knipoog	en	reminder	zijn:	Wanneer	jij	weer	eens	het	gevoel	hebt	om
met	je	hoofd	tegen	de	muur	te	lopen	of	als	je	het	idee	hebt	met	een	plaat	voor	je	hoofd	te	lopen,
denk	dan	aan	het	filmpje.	

Want	dan	ben	je	op	een	prehistorische	wijze	bezig	met	jezelf	te	bewijzen	of	zichtbaar	te	maken
;-).

Have	fun	,	klik	hier	om	de	korte	filmpje	te	zien	

Cryptocurrency	je	TOEKOMST

											wees	er	op	tijd	bij

De	razensnelle	vlucht	van	bitcoin

In	2008	kon	niemand	geloven	dat	cryptocurrency
levensvatbaar	kon	zijn.	Op	vandaag	heeft	bitcoin	en	de	markt
van	de	cryptocurrency	iedereen	met	verstomming	geslagen.

Bticoin	schoot	door	de	13	000	$	en	het	schijnt	dat	hij	nog
stijgruimte	heeft.

Er	zijn	momenteel	al	een	921	coins	te	vinden	op	op	coinmarketcap.	De	bekendste
zijn	bitcoin,	ethereum,	litecoin	en	ripple.

Op	13	oktober	las	ik	dit	bericht:	“belangrijkste	mijlpaal:	#Bitcoin	markt	kapitalisatie
overtreft	die	van	Goldman	Sachs	bij	$95	miljard	volgende:	$100	miljard	&	tenslotte
$350	miljard	JPMorgan”

Cryptocurrency	is	een	feit,	een	onderdeel	van	het	geheel	en	het	is	al	heel	goed	vertakt	en
ingeburgerd.

Amazing	facts	:	Famous/Rich	people	talking	about	bitcoin	growth
	

De	cryptocurrency	is	de	toekomst
Bitcoin	heeft	zich	al	meer	dan	goed	gelanceerd	maar	wie	allert
is	kan	nieuwe	parels	ontdekken	op	de	coin	markt,	die	ook

super	goed	onderbouwd	zijn	en	alles	in	huis	hebben	om	ook	hoge	vluchten	te	scheren.

Met	de	Ormeus	coin	zal	je	waarschijnlijk	aan	het	goeie	adres	zijn

ORMEUS	COIN,	een	parel?

De	ormeus	coin	is	een	recente	coin,	die	een	serieuze	parel	in	zich	heeft.	Hij	noteert	al	op	4
exchanges	(coinbeurzen)	en	boekte	in	die	korte	tijd	al	serieuze	opbrengsten.

Op	2	oktober	2017	kwam	hij	naar	de	markt	met	een	koers	van	$	0.572$	om	door	te	schieten
naar	$	5.19	op	19	november.	Dan	zijn	er	altijd	mensen	die	hun	winst	nemen	en	op	vandaag
staat	hij	terug	aan	$3	.30.	Klaar	om	terug	door	te	groeien	naar	zijn	eerste	voorzichtige	prognose
van	van	$18	à	$19.

Je	kan	ook	investeren	in	de	ormeus	coin	pakketten,	die	grote	EXTRA	winsten	opleveren.

Investeren	in	Ormeus	Coin	is	investeren	in	een	bedrijf	dat:

–	gespecialiseerd	is	in	de	digitale	munt	(coin)	en	zelf	miningmachines	heeft	om	de	digitale	munt
te	minen	(maken)
–	gespecialiseerd	is	in	het	traden	ofwel	verhandelen	van	valuta	en	coins,	en	in	het	geven	van
opleidingen	in	het	beleggen	of	traden

Wat	zijn	de	voordelen	van	het	investeren	via	Ormeus

1/	vanaf	dag	1	heb	je	al	direct	opbrengst.	Naar	gelang	je	inlegsom	tussen	de	10%	en	30%	in
gratis	coins	en	krijg	je	er	nog	verschillende	extra’s	bovenop	!

2/	Na	308	dagen	(10	maanden)	heb	je	je	volledige	inzet	teruggekregen.	Per	dag	krijg	jij
1/308ste	terugbetaalt	in	de	dagwaarde	van	de	coin.	De	coins	kan	je	direct	terug	op	de
exchange	verkopen.	Maar	waarom	zou	je	dat	doen?	De	traditionele	valuta	worden	steeds
“onzekerder”	en	de	digitale	coins	zijn	de	toekomst.	Persoonlijk	hou	ik	een	deel	in	coins	op
lange	termijn.

3	/	Je	krijgt	4	extra	sommen	erbovenop	waarmee	de	specialiseerde	traders	aan	de	slag	gaan
voor	jou.	Zij	beleggen	deze	sommen	voor	jou	gedurende	1à2	jaar	en	de	opbrengst	is	voor	jou.
Het	ene	wordt	belegd	in	valuta	en	het	ander	in	allerhande	coins

4/	De	Ormeus	coin	noteert	al	op	4	openbare	beurzen	(exchanges),	heeft	een	heel	solide	en
transparante	structuur	en	kent	al	behoorlijk	wat	volume	omzet.

Hieronder	vind	je	2	uitgewerkte	voorbeelden	wat	het	voor	je	opbrengt.

Aankoop	pakket	SILVER:	je	investeert	$	4,999

–	je	$	4,999	brengt	per	dag	$	16,23	op	die	je	uitbetaalt	krijg	in	ormeus	coins	aan	dagkoers
+	je	krijgt	direct	$	750	GRATIS	in	coins
+	$	350	die	gedurende	1	j,	gratis	voor	je	belegt	wordt	in	allerhande	valuta.
+	$	750	die	gedurende	1	j	gratis	door	een	tradingmachine	voor	je	belegt	wordt	in	coins.	
+	$	500	ormeus	QI
+	$	1500	tokens

Voor	je	$	4999	krijg	je	minimaal	$	8099
+	meerwaarde	van	de	coin	+	trading	 

pakket	SILVER	STERLING	je	investeert	$	9,999

–$	9,999	brengt	per	dag	$	32,46	per	dag	op	en	die	krijgt	je	in	ormeus	coins	aan	dagkoers
+	je	krijgt	direct	$	2000	GRATIS	in	coins
+$1501	die	gedurende	2	j,	gratis	voor	je	belegt	wordt	in	allerhande	valuta.
+$	1500	die	gedurende	2	j	gratis	door	een	tradingmachine	voor	je	belegt	wordt	in	coins.	
+	$	1000	ormeus	QI
+	$	3000	tokens
Je	$	4999	krijg	je	minimaal	$	8099
+	meerwaarde	van	de	coin

Voor	je	$	9999	krijg	je	minimaal	$	17	000
+	meerwaarde	van	de	coin	+	trading

De	mogelijke	investeringspakketten	zijn:
$	999 $	2	999 $	4	999 $	9	999 $	29	999 $	49	999
€	950 €	2	750 €	4	550 €	9	100 €	27	300 €	91	000

Wil	je	graag	genieten	van	deze	prachtige	opportuniteit	dan	help	ik	je	graag	hierbij.	Je	kan	je
alvast	hier	registreren

Wil	je	niet	genieten	van	de	vele	voordelen	die	een	ormeus	pakket	je	te	bieden	heeft,	maar		wel
rechtstreeks	op	de	beurs	aankopen,	dan	kan	je	die	aankopen	via	de	cryptopia	exchange
(beurs),	volg	deze	link	

Op	coinmarketcap	kan	je	hier	de	koers	volgen
	
Ormeus	koop	je	met	bitcoins.	Bitcoins	kan	je	kopen	via	coinbase.	Registreer	je	via	deze	link		en
je	krijgt	gratis	$10	aan	bitcoin,	van	zodra	je	voor	$100	aan	bitcion,	etherum	of	litcoin	koopt.	

Instituut	Terre	Pure	een	zalige	energetische	massage	of
gelaatsverzorging

PROMOTIE		55€	ipv	60€	voor	een
massage	

Morgan	Desschans
Tulpenlaan	70
8540	Deerlijk
Telefonisch	bereikbaar:			0475	/	972	.	027
Contacteer	ons	via	mail:			instituutterrepure@hotmail.com

http://www.instituutterrepure.be

Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwe	maan	18	dec	'17
Afsluiten	met	wat	vuurwerk?

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.	

♥	Hallo	Isabelle,	Ik	was	heel	snel		van	mn
rugpijn	af	merkte	ik	na	de	groepshealing.

♥	Hoi	Isabelle,	Wat	een	mooie
Groepshealing	weer.	Ben	blij	en	iedere	keer
weer	verrast	met	je	verslag.	Bedankt
hiervoor.	

♥		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	15€	en	verslag	binnen	de	14d.

INSCHRIJVEN	kan	tot	18	december	om	23.30!

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

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

Abonnement:	120€	=	8	+	2	gratis,
oude	abonnementen	blijven	aan	dezelfde	prijs.

WEBSHOP	/
promoties
Elite	shungite	promo

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			50gr	+	10gr	gratis	

----------------------------------------------------

Digik			25€	ivp	40€	

Je	digitale	signatuur	en	verlichting

Hieronder	vind	je	3	speciaal
samengestelde	frequentieflesjes
*	onvoorwaardelijke	liefde	&	mirakels
*	loslaten	angsten	en	tobben
*	harmonieuze	relaties	en	healing	oud
karma	
----------------------------------------------------

Transormatie	tekening

Je	ziel	communiceert	via	beelden.
Deze	tekening	begeleidt	je	in	je
transformatie	proces.	Het	is	ook
mogelijk	om	via	dat	proces	een	logo
voor	je	zaak	te	laten	uitwerken.	+	gratis
groepshealing	twv	15€
----------------------------------------------------

Aardstralen	stoppen

Via	deze	dunne	platen	kan	je	de
ziekmakende	belasting	van	wateraders
stoppen.	Leggen	onder	je	bed,	onder
de	laminaat/tapijt	of	bij	nieuwbouw
onder	het	beton	en	je	bent	100%
stralingsvrij.		Enkel	bed	kost	48€,
dubbel	bed	96€	+	portkost.	Terug
leverbaar	vanaf	28	december	10%
korting

	

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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