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Een	zeer	belangrijke	maand

De	maand	maart	is	energetisch	zeer	belangrijk,	voor	de	rest
van	je	leven.

	We	hebben	2	volle	manen,	op	2	maart	en	op	31	maart.	En
dankzij		de	groepshealing	van	de	nieuwe	maan	deze	maand,
kreeg	ik	inzicht	in	het	waarom	2018	zo	belangrijk	zal	zijn.

In	januari	schreef	ik	er	ook	al	over	dat	2018	speciaal	is	met	2
blauwe	manen	en	de	nodige	verduisteringen	van	zon	en
maan.	Uit	de	maanhoroscopen	kon	ik	de	nodige	insteek	halen

maar	tijdens	de	groepshealing	met	de	nieuwe	maan	van	25	feb,	mocht	ik	inzicht	krijgen	in	wat	er
echt	speelt.

2	volle	manen	in	jan,	1	nieuwe	maan	in	febr	en	2	volle	manen	in	maart.	De	nieuwe	maan	van
februari	is	de	verbindende	factor	of	met	andere	woorden	de	brug	tus	beide	en	geeft	draagkracht
en	uitleg	over	wat	er	gaande	is.	

Bij	elke	groepshealing	krijg	ik	altijd	een	symbolisch	beeld	door,	dat	achteraf	via	een	verslag,
exclusief	gedeeld	wordt	met	de	deelnemers.	Maar	deze	maal	ga	ik	een	uitzondering	maken	en
hier	een	deel	van	het	verslag	algemeen	delen,	omdat	de	boodschap	ervan	veel	te	belangrijk
was.

Een	totale	reset

Het	was	een	bijzonder	rare	ervaring	omdat	het	hier	over	een	totale	RESET	ging.	Het	is	ook
moeilijk	om	het	gevoel	te	beschrijven	dat	ik	toen	had.	Het	was	alsof	alles	wat	ik	reeds	wist	en
kende	samenkwam	met	het	niks,	de	oneindigheid	en	overvloedig	potentieel	.	Er	was	geen
gewaarwording	meer	van	mezelf	als	persoonlijkheid	en	dat	ik	kan	omschrijven	alsof	mijn	geest
een	vrij	was	van	elke	vorm	van	gedachte	&	oordeel,	ik	was	gewoon	het	alwetend	veld.	Het	gaf
een	ontzettend	gevoel	van	vrijheid	dat	zonder	oordeel	of	gedachte	zijn.	Het	gebrek	aan	oordeel
of	met	andere	woorden:	het	hoe	jij	denkt	dat	de	dingen	moeten	zijn	of	moeten	verlopen,	gaf	een
ontzettende	rust	en	armslag.	Ik	was	er	in	puur	bewustzijn	en	toch	had	ik	ook	weet	van	mezelf
als	fysieke	persoon.	Ik	kon	zo	mooi	het	verschil	voelen	tussen	de	verstikkende	engheid	en
verdrukking	van	onze	oordelen	en	verwachtingen	en	het	totale	ontbreken	ervan	wat	mezelf	een
gigantische	verruiming	en	soort	van	grenzeloosheid	gaf.

Het	blokkadethema	dat	ik	eerst	voelde	om	daarna	in	bovenstaane	reset	energie	te	verglijden,
was	een	concentratie	van	het	voelen	van	alle	mogelijk	manieren	van	ongelukkig	zijn	omdat
jijzelf	in	de	weg	staat.	Je	staat	jezelf	geen	geluk	toe	omdat	jij	steeds	maar	weer	de	stem	van
anderen	laat	horen	in	plaats	van	je	eigen	stem	duidelijk	tot	uitdrukking	te	brengen.	Dit	omdat	de
angst	dat	er	iets	niet	in	orde	is	bij	jou	zo	bijzonder	groot	is	,	dat	jij	je	eigen	ziele	energie	afwijst
en	je	je	leven	ontwricht	door	de	woord	van	de	ander	tot	wet	te	maken	in	jouw	leven.	Hierdoor
durf	jij	niet	rechtuit	jezelf	te	zijn	want	in	je	beleving	scheelt	er	'duidelijk'	iets	aan	jou	waardoor	je
vlucht	in	oppervlakkig	gedrag	en	ja-knikkerij	naar	de	ander

Het	zielebeeld	dat	figuurlijk	weergeeft	waar	het	nu	om	ging

Ik	zag	een	torenhoge	golf(zeker	4m)	aan	de	grens	met	een	verlaten	en	leeg	zandstrand.

De	uitleg	van	het	zielebeeld

Het	is	de	eerst	maal	dat	ik	geen	enkele	persoon	in	het	beeld	zag	en	eerst	bedacht	ik	natuurlijk
dat	er	iets	fout	was,	dat	dit	niet	het	beeld	was.	Blijkbaar	had	de	reset	energie	wat	tijd	nodig	bij
mij	om	in	te	sijpelen	voordat	ik	het	beeld	kon	accepteren.	

Het	verlaten	zandstrand	symboliseerde	de	totale	mensheid,	elke	zandkorrel	voor	een	mens.	Wat
me	wel	verwarde	was	dat	strand	brandschoon	maar	droog	was.	Er	was	geen	sprake	van	een
overspoeling	ofzo	door	die	reusachtige	golf,	want	die	golf	was	als	een	statische	muur.	De
verwarring	was	logisch,	want	als	mens	zijn	we	het	zo	ingeprent	dat	verandering,	loslaten,
herstel	&	groei	gepaard	'moeten'	gaan	met	lijden,	verplettering	en	vernietiging.	Dat	is	één	van
de	grootste	leugens	in	je	leven.	Niks	is	minder	waar,	verandering,	reset,	loslaten	en	herstel	zijn
een	keus	of	anders	gezegd	een	opdracht	die	je	de	kosmos	instuurt.	Geloof	jij	dat	dit	moeilijk
'moet'	verlopen	krijg	je	een	moeilijk	verloop,	geloof	jij	dat	het	leven	ook	mooi	mag	zijn,	dan	krijg
jij	dat.

Dat	is	het	eerste	luik	(symbool	voor	het	reine	strand,	dat	een	genot	voor	het	oog	was	en	een
oase	van	rust	en	harmonie).	Het	belangrijkste	is	het	luik	dat	je	er	dan	aankoppelt	of	met	andere
woorden	je	ver-wacht-ing,	of	dat	waarop	jij	wacht	dat	de	kosmos	het	voor	jou	in	werking	laat
treden	(symbool	die	torenhoge	golf	die	letterlijk	in	wacht	stond,een	vingerknip,	knipoog	of	enig
ander	teken	van	jouw	en	bam,	de	golf	slaat	neer	op	het	weerloze	strand).	Dus	het	ogenblik	dat
jij	weer	ja	zegt	tegen	je	oordelen	en	daarmee	je	verleden,	slaat	de	golf	vernietigend	toe.

Dit	was	de	rode	draad	en	de	heel	duidelijke	boodschap	om	de	leugen	in	je	leven	te	doorprikken.

De	maand	maart	is	het	hoe	jij	deze	reset	kan	integreren	nu.	Belangrijke	kosmische	informatie
wordt	nu	bij	je	binnengebracht.	Schrijf	je	zeker	in	voor	de	2	volle	maan	groepshealingen,	die	als
super	krachtig	ervaren	worden	door	de	groepsleden.	Ze	gaan	door	vanop	afstand,	normaal	na
23.30	wanneer	jij	lekker	in	je	bedje	ligt.	Achteraf	krijg	je	dan	het	verslag	via	email.

De	healingen	gaan	door	op	2	maart	en	31	maart,	inschrijven	kan	telkens	via	email
isabelle@isahealing.eu	en	kost	per	sessie	15€.	Omdat	het	echter	zo	belangrijk	is	kan	je	deze
maand	de	2	sessies	doen	voor	25€	ipv	30€.
De	feedback	van	klanten	zegt	genoeg.

Zwaarlijvigheid	of	het	waarom	van	je
overgewicht

De	wintermaanden	lopen	op	hun	laatste	pootjes	en	de	lente
lonkt	al.	Daar	waar	je	in	de	winter	meer	aan	het	cocoonen
bent,	prikkelt	de	lente	je	om	actie	te	komen.	Je	wil	wandelen,
bewegen,	je	goed	en	fit	voelen	dus	de	mallemolen	in	je	hoofd
zal	weer	draaien	richting	gewicht,	voeding,	beweging.

Voor	vele	zwaarlijvige	mensen	wordt	het	weer	een	marteling
om	zich	te	hullen	in	lichte	kledij,	de	winter	is	dan	gemakkelijker
met	een	lekkere	slobbertrui	die	alles	wat	verbergt	en	omhult.

Is	er	echt	geen	andere	weg	dan	voeding	en	beweging?

Je	hebt	al	van	alles	geprobeerd?	Dus	je	bent	dat	voeding	en
beweging	gedoe	kotsbeu	want	het	helpt	je	geen	reet	verder?	Ik
snap	je.

Alles	wat	op	mijn	pad	komt	stel	ik	en	vraag	en	probeer	ik	te
doorgronden.	Ik	kom	zelf	uit	een	familie	waar	overgewicht

speelt.	Mijn	ma	en	grootmoeder	waren	grote	weightwatch	fans.	MIjn	jeugd	was	weightwatch
thuis	en	baywatch	op	tv	;-).	

Ik	heb	blijkbaar	de	kloeke	lichaamsbouw	van	mijn	vaderzijde	mee	en	mijn	moeder	dramde
tijdens	mijn	jeugd	dan	ook	steeds:	‘	wil	je	worden	als	je	tante?”	Mijn	tante,	zus	van	mijn	pa,
kende	ik	mijn	hele	leven	als	een	stevige,	potige	dame	van	1.83cm	en	112	kg.Pa	is	van	hetzelfde
kaliber.		Ik	schrok	me	dan	ook	een	hoedje	toen	ik	eens	een	foto	van	haar	zag	rond	haar	20ste.
Man	man	wat	een	fotomodel	was	zij	toen,	met	perfecte	rondingen.

Rond	mijn	12	jaar	was	ik	volgroeid	1,69m	met	mijn	64	kg.	Ik	kreeg	van	mijn	ma	steeds	weer	te
horen	dat	ik	te	dik	was	en	zeker	mijn	kont	en	dijen,	…..	Dus	als	ik	in	de	spiegel	keek	zag	ik	altijd
mijn	dikke	kont	en	dijen.	Ik	huw	en	beval	van	mijn	dochter	op	mijn	21ste	en	na	8	maand
borstvoeding	stuik	ik	op	56kg	in	elkaar.	Ik	herpak	me	en	ga	ook	beter	voor	mezelf	zorgen.	Ik
kom	terug	aan	tot	een	59kg	en	kan	dat	voor	mij	perfecte	gewicht	aanhouden	tot	ik	me	8	j	later
slecht	begin	te	voelen	in	mijn	relatie.	Toch	zag	ik	tijdens	deze	periode	nog	steeds	mijn	te	dikke
kont	en	dijen	in	de	spiegel.	Als	ik	nu	echter	naar	foto’s	kijk	van	toen,	had	ik	een	zeer	mooi
lichaam.

De	moeiteloze	upgrade	van	62kg	naar	78	kg

Ik	begin	terug	te	verzwaren	naar	een	64-66kg,	verlaat	mijn	echtgenoot	en	3	jaar	later	ontmoet	ik
een	nieuwe	man.	Na	heel	wat	up’s	and	down’s	in	die	relatie	begin	ik	ergens	in	het	5de	jaar,
zomaar	zwaarder	te	worden.	In	6	maand	tijd	ga	ik	moeiteloos	van	62	kg	naar	78kg.	Ik	vergeet
nooit	de	paniek	die	ik	toen	voelde,	van	het	op	die	weegschaal	staan	en	dat	ding	weer	hoger	te
zien	dan	de	dag	ervoor.	Shit	hoe	kan	dat,	ik	at	nog	steeds	hetzelfde,	had	niks	veranderd	aan
mijn	voedingspatroon.	Ik	voelde	me	wanstaltig,	onaantrekkelijk	en	mijn	lichaam	voelde
ongemakkelijk	aan	als	een	blok.	Kort	erna	heb	ik	de	moed	om	hem	eindelijk	buiten	te	zetten	en
zie	ik	mijn	overgewicht	weer	smelten	als	voor	de	zon.

Ik	begreep	dat	voeding	en	beweging	alleen	onvoldoende	waren

Voeding	en	beweging	zijn	zeer	belangrijk	MAAR	je	vergeet	dat	de	aarde	een	duaal	concept	is	.
Dat	wil	zeggen	dat	je	altijd	een	energetisch	en	een	materieel	luik	hebt	of	emotie	en	lichaam.	Het
is	mijn	ervaring	dat	je	emoties	je	lichaam	en	gezondheid	BEPALEN.

Dus	zolang	jij	enkel	het	fysieke	pad	bewandelt,	kan	je	niks	veranderen,	want	de	onderliggende
input	of	emotionele	patroon	veranderd	niet.	Vandaar	het	jojo	effect	bij	dieet.

Je	lichaamsbewustzijn	reageert	op	de	input	dat	het	krijgt	van	je	emoties,	via	je	zenuwen	en
hormonen.	Als	je	lichaam	dikker	wordt,	doet	het	dat	enkel	vanuit	het	oogpunt	dat	dit	een
noodzakelijk	‘kwaad’	is.	Eet	je	minder,	dan	past	je	lichaam	zich	asap	aan	en	kan	het	overleven
met	1200calorieen	ipv	je	vroeger	2000.	Het	stelt	dus	steeds	weer	bij.	Het	is	dus	een	fabeltje	dat
mensen	dik	worden	van	teveel	te	eten.	Want	moest	dat	kloppen	dan	zou	technisch	gezien
iedereen	moeten	verzwaren	met	veel	eten	of	vermageren	met	weinig	eten.	En	aangezien	dat
niet	zo	is,	moet	er	meer	spelen	dan	enkel	voeding	alleen.

Het	luik	emotionele	voeding

Hoe	zit	het	met	je	emotionele	voeding?	Overvoeding	of	ondervoeding	,	leeg,	verzurend,
afbrekend,	….	Ene	maar		emotionele	voeding,	wat	is	dat	juist?	Je	emotionele	voeding	zijn	je
gedachten	waarmee	jij	je	systeem	en	leven	dagelijks	voedt.	Wist	je	dat	je	gemiddeld	ts	40000
en	60000	gedachten	hebt	per	dag?	Nee,	dat	dacht	ik	al	,	want	de	meeste	mensen	leven	voor
95%	op	automatische	piloot.	Maar	de	impact	van	je	gedachten	blijft	hetzelfde	hoor,	of	jij	daar	nu
bewust	iets	mee	doet	of	niet,	je	lichaamsbewustzijn	pikt	ze	allemaal	op	en	probeert	er	op	de
best	mogelijke	wijze	gehoor	aan	te	geven.	Je	lichaam	is	namelijk	je	beste	vriend	op	aarde.	

Manifesteert	je	lichaamsbewustzijn	overgewicht	dan	kan	je	kijken	met	welke	onderstaande
thema’s	jij	jezelf	voed,	keer	op	keer:

bang	om	in	de	steek	gelaten	te	worden
jezelf	indekken
je	vastklampen	aan	plicht,	iets	of	iemand
jezelf	ongewenst	en	ongezien	voelen
je	inkapselen	omdat	je	geen	knopen	durft	door	te	hakken
de	ander	op	de	eerste	plaats	zetten	en	je	eigen	emoties	en	gevoel	verdrukken
je	in	de	steek	gelaten	gevoeld	of	in	de	steek	gelaten	zijn
je	doen	gelden,	indruk	maken,	je	belangrijk	maken	gezien	worden
iemand	iets	opleggen	maar	er	niet	in	geslaagd
je	voelt	je	innerlijk	leeg
je	voelt	je	te	moeten	beschermen
jezelf	onaantrekkelijk	maken	om	afstand	te	scheppen
je	verzamelt	dingen/ideeën	en	emoties	om	je	toch	iets	te	voelen
je	voelt	je	begrensd
starheid	en	angst	om	te	leven,	proberen	stand	te	houden
het	idee	dat	het	leven	zwaar	is	om	te	dragen
het	idee	dat	jij	de	enige	bent	die	het	kan	doen
je	groter	maken	dan	je	bent,	jezelf	willen	bewijzen
extra	gewicht	in	de	schaal	willen	leggen

Overgewicht	is	een	extraatje

Overgewicht	is	een	extraatje,	of	hulp	die	je	lichaamsbewustzijn	je	biedt,	omdat	jij	delen	van	je
eigen	zijn	afwijst.	Onmacht,	gebrek	aan	zelfvertrouwen,	gebrek	aan	eigenwaarde,	zelfkritiek,
angst	voor	het	onbekende	&	afwijzing…..	Je	lichaam	vormt	met	zijn	extra	gewicht	als	het	ware
een	schild	voor	jou.

Emotionele	beweging

Heb	je	er	al	eens	bij	stilgestaan	waarom	een	mens	moet	bewegen?	Als	je	beweegt	ontspant	je
geest	en	kan	jij	fysiek	ontladen.	Je	hebt	dus	veel	meer	baat	bij	een	gezellige,	stevige	wandeling,
dan	bij	een	je	afmatten	op	één	of	ander	fitnes	marteltuig.	Beweging	zorgt	ervoor	dat	je	de
emotionele	overdruk	(stress)	die	letterlijk	gif	is	voor	je	lichaam,	kan	loslaten.	Een	gezonde	geest
zorgt	voor	een	gezond	lichaam.	Waarom	zijn	de	dieren	gezonder	en	meer	in	balans	dan	de
mens	denk	je?	Ja	ze	denken	niet	en	leven	meer	intuïtief.	Hebben	ze	stress	gehad	dan	trillen	ze
als	een	trillplaat	gedurende	een	paar	seconden	en	hebben	ze	letterlijk	de	stress	uit	hun	lichaam
getrild.	Erna	rusten	ze	of	eten	ze	onverstoorbaar	verder	alsof	er	niks	gebeurd	is.	Met
uitzondering	van	huisdieren,	want	die	nemen	steeds	weer	de	stress	van	hun	baasjes	over.
Elke	mens	maakt	het	zichzelf	aardsmoeilijk	door	in	de	geest	te	leven.	Van	zodra	je	meer	leert
voelen	en	je	hart	te	volgen,	heb	je	automatisch	minder	stress,	vertrouw	je	jezelf	en	het
levensproces	en	kan	jij	ontspannen	en	genieten.

De	sleutel	is	zeer	eenvoudig,	plicht	en	moeten	loslaten,	eerlijk	zijn	met	jezelf	en	altijd	vanuit
deze	liefde	voor	jezelf	handelen.	Dan	ben	jij	in	het	reine	met	jezelf	en	zijn	al	je	woorden	en
daden,	eerlijk	en	liefdevol	naar	de	ander.

Het	is	tijd	om	de	leugen	van	je	leven	los	te	laten	en	te	leven	vanuit	jezelf.	Je	hebt	noch	extra
gewicht	nodig,	noch	extra	bescherming.	Je	hebt	namelijk	alles	in	huis	om	je	eigen	ding	te	doen,
want	in	essentie	bestaat	iedereen	uit	liefde.	Meestal	handel	je	vanuit	angst	en	denken	in	plaats
van	vanuit	je	essentie	van	liefde.

Ps	maak	je	minder	dik	in	het	leven	en	omarm	het	leven	vanuit	vreugde.	Met	coaching	kan	ik
gericht	bij	je	kijken	wat	er	speelt;

	

De	volle	maan	in	maagd,	de
impact	op	het	fysieke	systeem.
Met	de	maan	in	waterman	zullen	je	gevoelens	en	emoties
gekleurd	zijn	door	de	maagdenergie.	Ben	jij	in	conflict	met
deze	energie	dan	zullen	de	fysieke	plekken	in	je	lichaam,	die
corresponderen	met	maagd,	gevoelig	zijn	en	mogelijks	voor
ongemak	zorgen.

Loop	je	vast	in	kritiek	en	onmacht,	kan	je	bepaalde	dingen	nie
verteren	krijg	je	last	in	je	buikstreek;		de	dikke	en	dunne	darm
(selecteren	van	voedsel),	twaalfvingerige	darm,	alvleesklier,
spijsverteringsorganen,	buikvlies	,	lever	en	milt	spelen	op,	

Vermijd	chirurgische	ingrepen	rondom	de	buikzone.	Voetbehandelingen	zijn	effectief.

Cryptocurrency	je	TOEKOMST

											wees	er	op	tijd	bij

	Waarom	geloof	ik	in	de		ormeus			
	coin?

De	bitcoin	zal	altijd	de	eerste	coin	blijven	die	alles	in	beweging
gebracht	heeft	en	hij	heeft	dus	een	gigantische	voorsprong	op
al	de	rest.	

WIl	je	andere	coins	aankopen	dan	heb	je	ofwel	bitcoin	nodig	of	ethereum/litecoin.		Vele	online
winkels	aanvaarden	ook	al	bitcoins.	De	bitcoin	is	dus	zeer	stevig	in	geburgerd	en	daardoor	ook
al	prijzig	om	in	te	investeren.	

Waarom	de	ormeus	coin?	

Heel	veel	coins	zijn	gebaseerd	op	lucht,	wat	niet	het	geval	is	bij	ormeus.	In	de	white	paper	van
ormeus	kan	je	ontdekken	hoe	winstgevend	en	serieus	hun	intrinsieke	waarde	is.		Ze	hebben
hun	trein	gekoppeld	aan	de	bitcoin	en	zijn	daarmee	zeker	van	maandelijkse	grote	winsten.	Zij
minen	namelijk	bitcoins	waarvoor	betaalt	worden.	Hun	miningfabriek	draait	op	groene	energie
en	van	deze	groene	energie	hebben	zij	ook	een	coin	gemaakt	die	ook	weer	opbrengt.	Het
overschot	van	hun	groene	energie	steken	zij	terug	op	het	net,	waarvoor	ze	vergoeding	krijgen
van	hun	netbeheerder.	

Dus	elke	maand	hebben	zijn	spectaculaire	winsten.	

Het	waarde	is	stevig	opgebouwd	vanuit:

–		hun	inkomsten	die	ze	maandelijks	krijgen,	door	het	minen	van	bitcoin,	ethereum	&	litecoin
-	hun	inkomsten	met	hun	groene	energie	
-	de	inkomsten	van	hun	coins	en	tokens
–	de	inkomsten	van	hun	traders		&	trademachines+	de	opleidingen	in	cryptocurrency	die	ze
geven.		

Zoals	je	kan	zien,	zijn	hun	inkomsten	dik	verzekerd.	Erboven	op	hebben	zij	een	grote	eigen
reserves	in	bitcoin,	om	elk	mogelijk	probleem	op	te	vangen.	

Hoe	kan	je	de	ormeus	kopen?	

Als	je	graag	zelf	actief	trade	(aan-en	verkoopt)	ga	je	beter	naar	de	exchange	,	waar	je	alles	zelf
doet.	Echter	als	je	er	geen	zin	in	hebt,	of	er	je	kat	niet	meer	in	terugvind	of	er	niks	van	snapt	kan
je	toch	mee	profiteren	van	de	coin	vlucht.	

Met	de	ormeus	coin	pakketten	krijg	je	volledige	support	mocht	je	vragen	hebben	maar	wat
belangrijker	is,	is	dat	een	team	specialisten	je	de	trading	stress	uit	de	handen	neemt.	

Wat	zijn	de	voordelen	van	het	investeren	via	Ormeus

1/	Directe	opbrengst	vanaf	dag	1!		Naar	gelang	je	inlegsom;	krijg	je	direct	10%	-	30%	van	je
inleg	in
gratis	coins

2/	Na	308	dagen	(10	maanden)	heb	je	je	volledige	inzet	teruggekregen.	DAGELIJKS	krijg
je	1/308ste	terugbetaalt	in	de	dagwaarde	van	de	coin.	HIer	heb	je	het	voordeel	van	gespreidde
aankoop.	De	coins	kan	je	direct	terug	op	de	exchange	verkopen.	Maar	waarom	zou	je	dat
doen?	De	traditionele	valuta	worden	steeds	“onzekerder”	dus	een	spreiding	is	altijd	interessant.
Persoonlijk	hou	ik	een	deel	in	coins	op	lange	termijn.

3	/	Je	krijgt	2	extra	sommen	erbovenop	,	die	specialiseerde	traders	voor	jou	beleggen,	eentje	in
valuta	en	de	andere	in	coins.	

4/	Op	18	april	komt	ormeus	cash	uit	en	krijg	jij	GRATIS	hetzelfde	bedrag	in	ormeus	cash	als	dat
je	al	staan	hebt	aan	ormeus	coin.	

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
+	de	extra	ormeus	cash	coin	die	je	zal	krijgen	op	18	april

																Voor	je	$	4999	krijg	je	minimaal	$	8099
+	extra	ormeus	cash	coin	+	trading

+	meerwaarde	van	de	coin

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

+	gratis	ormeus	cash	coin	

De	mogelijke	investeringspakketten	zijn:
$	999 $	2	999 $	4	999 $	9	999 $	29	999 $	49	999				$	99	999
€	875 €	2	625 €	4	375 €	8400 €	25	200 €	42	000				€	84	000

Wil	je	graag	genieten	van	deze	prachtige	opportuniteit	dan	help	ik	je	graag	hierbij.		Stuur	me
een	email	dan	maak	ik	je	registratie	in	orde.	Je	kan	je	ook	zelf	registreren	via	deze	link	waar	je
zelf	via	bitcoin	kan	aankopen.	Wil	je	via	$	of	€	aankopen	is	het	een	andere	procedure	en	leg	ik
je	die	graag	uit	via	email.

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

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

Volle	maan	2	maart
2018

Van	zelfkritiek	evolueren	naar	gezonde

zelfanalyse

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	2	maart	om	23,30u	

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,

WEBSHOP	/
promoties
Transormatie	tekening

Wil	je	zichtbaar	maken	waar	je	ziel
nu	wil	in	groeien	dan	kan	je	via	de
transformatie	tekening	hiervan
letterlijk	een	beeld	krijgen.	Zowel	de
kleuren	als	de	vorm,	communiceren
met	je	energieveld.	Om	bewust	met
de	tekening	aan	de	slag	te	gaan,
neem	je	de	tekening	en	kijk	je	er	op
een	flou	wijze	(dus	losjes	en
ontspannen)	naartoe	en	je	zal
merken	dat	er	beweging	in	zal
komen.	Een	bepaalde	kleur	kan	v
benadrukt	worden,	of	de	tekening
kan	verkleinen	of	groter	worden.
Maar	belangrijk	is	om	je	ogen
ontspannen	op	de	tekening	te
blijven	richt	terwijl	jij	met	je
aandacht	volgt	en	voelt		wat	het
doet	in	je	lichaam.	De	tekening
ontsluit	als	het	ware	nieuwe
informatie	voor	jou	die	in	je	cellen
opgeslagen	lag.		Via	de	tekening
begeleidt	je	jezelf	in	je	eigen
transformatie	in	je	transformatie
proces.

Ook	is	het	mogelijk	om	via	dit
proces	een	logo	te	laten	uitwerken.
Beelden	dragen	altijd	een	energie	in
zich.	Met	een	gepast	logo	benadruk
jij	de	essentie	van	wat	je	wil
schenken	aan	de	maatschappij.	
	

PROMO	groepshealing	deze	maand
Omdat	de	frequenties	deze	maand	zo	belangrijk	zijn,	bied	ik	éénmalig,	iedereen		de	kans	om
van	de	promotie	prijs	te	genieten	die	normaal	voor	de	abonnementen	voorbehouden	is.	

Als	je	deze	maand	meedoet	met	de	2	volle	manen	op	2	maart	en	31	maart,	betaal	je	25€	ipv
30€,	inclusief	verslag	achteraf.	

2	maart	volle	maan:	kritiek	omvormen	tot	gezonde
analyses
Volle	maan	2	maart	2018	in	de	(zelf)kritische	maagd
01:52	uur

Dit	wordt	weer	een	super	belangrijke	maand!	Dus	lieve	mensen,	probeer	echt	om	deze	maand
zeer	bewust	te	zijn	en	echt	in	het	nu	te	leven,	want	de	huidige	aankomende	frequenties	zijn
super	belangrijk	voor	je	toekomst.	Vorige	maand	was	er	geen	enkele	volle	maan,	wat	ook	zeer
bijzonder	was.	Het	liet	je	als	het	ware	in	het	ijle	hangen.	Het	voelde	alsof	je	dingen	niet	kon
afronden	en	alsof	je	creativiteit	ongrijpbaar	was,	alsof	je	daad-en	scheppingskracht	in	wacht
gezet	werd.	En	ik	kan	je	volmondig	beamen	dat	er	vorige	maand	iets	heel	speciaals	aan	de
hand	was,	die	nu	deze	maand	zal	worden	bekrachtigd	met	de	2	volle	manen	deze	maand.	Ja
we	namelijk	2	blauwe	manen	in	2018,	zie	vorig	artikel	van	januari.	Heel,	heel	bijzonder.

In	januari	hadden	we	een	bundeling	van	2	volle	maan	maw	actieve	scheppers	krachten	en	in
maart	krijgen	we	die	ook.	Daartussen	had	je	in	februari,	de	nieuwe	maan	op	15	februari	die
ongehinderd	door	een	volle	maan	die,	maand	ten	volle	haar	ding	kon	doen.	ZIe	info	tekst
hierboven.

De	schijnwerpers	voor	maart

Hoe	jij	deze	totale	reset	kan	vormgeven		in	je	verdere	toekomst,	wordt	extra	belicht	door	de	2
volle	manen	van	de	maand	maart,	namelijk	2	maart	in	maagd	en	31	maart	in	weegschaal.
Omdat	we	hier	bijna	kunnen	spreken	over	een	opnieuw,	BEWUST	geboorte	geven	aan	onszelf,
kijken	we	eens	naar	wat	maagd	en	weegschaal	betekenen	binnen	de	cyclus	van	de	fysieke
bevruchting.	Een	bevruchting	duurt	ongeveer	24u	en	12u	na	de	bevruchting	begint	de	celdeling
al	(=	de	maagd	fase)	en	na	een	paar	dagen	bestaat	het	embryo	al	uit	honderden	identieke,
bezielde	stamcellen.	In	al	deze	cellen	is	je	potentieel	nog	100%	intact.	Met	maagd	hou	jij	jezelf
gezond	door	gestalte	te	geven	aan	al	je	delen	en	talenten.	Je	schept	orde	door	op	kritische
wijze	het	leven	te	bestuderen	opdat	je	kan	ontdekken	hoe	jij	jezelf	maximaal	nuttig	kan	maken.
In	de	weegschaal	fase	stopt	de	celdeling	en	wordt	het	embryo	naar	de	baarmoeder	geduwd,
waar	hij	tot	rust	kan	komen	en	innestelen	in	de	baarmoederwand.	Hier	wordt	in	alle	rust	alle	info
voor	dat	leven	tot	één	geheel	en	integratie	gebracht	en	hier	worden	de	genen	geactiveerd,	om
je	toekomst	en	huidige	incarnatie	vorm	te	geven.	Deze	informatie	kreeg	de	embryo	ervoor,
tijdens	de	tweelingfase,	waar	alle	informatie	van	je	voorouders	gekopieerd	werd	uit	de	sperma-
en	eicel.	De	weegschaal	brengt	balans	tussen	verleden	en	toekomst	en	er	is	in	die	fase	een
moment	van	perfecte	balans,	waarin	verleden	en	toekomst	volledig	zichtbaar	zijn.	Op	dat
moment	wordt	een	keuze	gemaakt	en	offert	men	een	deel	van	het	potentieel	uit	het	verleden	op
om	een	duidelijke	lijn	uit	te	zetten	richting	toekomst.	Met	andere	woorden,	de	ziel	selecteert
daar	wat	ze	nodig	heeft	uit	de	informatie	van	de	2	bloedlijnen	om	haar	toekomst	of	maw	het	kind
(de	steenbokfase)	een	levenskans	te	geven	en	het	kind	levensvatbaar	te	maken.	Wordt	het
plaatje	je	al	duidelijker?

Conclusie:	je	reset	wordt	mogelijk	als	jij	op	gezonde	wijze	ja	zegt	tegen	jezelf	en	je	door	te	doen
en	te	evalueren	steeds	weer	bijstuurt.	Je	kan	inderdaad	leren	uit	de	het	verleden	en	de
handelingen	van	je	ouders,	door	dat	wat	je	niet	leuk	vind	op	te	offeren	en	eruit	te	leren	hoe	je
het	anders	kan	doen,	in	plaats	van	steeds	weer	het	verleden	te	herhalen	of	je	ouders	te	blijven
kopieren.

Het	seizoensthema	van	deze	volle	maan:	kiemkracht

Dat	deze	constellatie	nu,	in	deze	periode	van	het	jaar	voorkomt	toont	je	dat	je	hier	heel
belangrijke	keuzes	zal	maken.	Wat	je	hier	&	nu	beslist	in	deze	maand,	is	dat	wat	je	in	de	kiem
zal	vormgeven.	Want	alle	natuurlijke	energie	draait	nu	rond	het	laten	kiemen,	wat	een
ontzettende	krachtige	periode	is.	Let	ook	op,	want	het	kiemen	gebeurt	ondergronds	maw
onzichtbaar	en	in	je	denken.	Wie	op	automatische	piloot	leeft	en	steeds	weer	het	verleden
herbeleeft:	“ik	kan	niks,	ik	ben	niks	waard,	niks	lukt	bij	mij,	wat	een	klote	wereld,	hoe	zinloos	is
mijn	leven,	…..”	maakt	steeds	weer	een	kopie	ervan,	die	ontkiemt	en	met	een	paar	maand,
hopla	je	in	het	gezicht	springt.	Waarop	jij	dan	je	armen	ten	hemel	gooit	en	uitroept:	“	waarom	ik,
waarom	overkomt	me	dat	nu	weer,	wat	heb	ik	nu	weer	fout	gedaan,	…...”	Maar	je	ziet	niet,	dat	je
zichtbare	wereld	een	perfecte	weerspiegeling	is	van	wat	je	in	je	geest	tot	ontkieming	bracht,
omdat	je	niet	de	moeite	neemt	om	stil	te	staan	bij	jezelf	en	je	gedachten.

Wat	is	bewustwording?

Bewustwording	is	blijkbaar	iets	heel	ongrijpbaars	voor	velen.	Laat	ik	het	zo	stellen,	je	hebt
gemiddeld	tussen	de	40	000	&	60	000	gedachten,	die	allemaal	geladen	zijn	met
schepperskracht	en	bijgevolg	hun	eigen	leven	gaan	leiden.	En	jij	bent	er	de	krachtbron	van.
Symbolisch	zou	ik	het	als	volgt	weergeven,	jij	bent	als	een	tennisbalmachine	,	die	constant
tennisballen	wegschiet	en	je	staat	in	een	afgesloten	ruimte.	Gevolg,	je	tennisballen	(symbool
voor	al	je	gedachten)	knallen	overal	rond	en	tegen	en	jij	krimpt	in	elkaar	om	aan	hun	inslag	te
ontkomen	en	je	te	beschermen	tegen	de	pijn	van	hun	tegen	je	aan	knallen.	Dat	is	jij	als
onbewuste	mens	op	automatische	piloot.	Wanneer	jij	de	moed	en	zelfdiscipline	hebt	(maagd)
om	je	bewust	te	zijn	van	je	gedachten	kan	jij	deze	chaos	in	balans	brengen	door	vb	minder
ballen	in	je	machine	(enkel	nog	zelfondersteunende	gedachten),	de	machine	in	open	ruimte
plaatsen	(jezelf	de	nodige	speelruimte	geven),	de	machine	op	gezette	tijden	op	pauze	zetten	(
invoelen	wil	ik	dat?	Sluit	dat	aan	op	mijn	waarheid?).	Bewustwording	is	met	al	je	aandacht
aanwezig	zijn	in	het	nu	moment	en	weten	waar	je	mee	bezig	bent	en	waarom	je	doet	wat	je
doet.

De	huidige	maan	in	maagd	in	het	negende	huis

Het	9de	huis	geeft	je	informatie	over	de	toekomst	en	zingeving.	Door	het	vormen	van	je	eigen
waarheid	kan	jij	zin	geven	aan	jouw	leven	en	breng	jij	je	innerlijke	normen	tot	leven.	De	maagd
is	vaak	te	serieus,	wil	de	dingen	te	juist	doen	en	maakt	zich	zo	graag	nuttig.	Maar	aangezien	de
meeste	mensen	uit	balans	zijn	is	het	resultaat	een	jezelf	te	serieus	nemen,	verzanden	in
zelfkritiek	en	het	bekritiseren	van	anderen.	Blijf	uit	deze	valkuil.Sta	open	voor	wat	jij	en	anderen
nodig	hebben,	voel	in	in	plaats	van	te	bedenken	hoe	het	“moet”	of	wat	de	ander	volgens	jou
nodig	heeft.	Als	iemand	tegen	mij	zegt:	“	Maar	isa,	ik	deed	dat	voor	jou!”.	Dan	stel	ik	graag	de
vraag:	“Hoe	wist	jij	wat	ik	nodig	had?	“	Al	die	goedbedoelde	dingen	zijn	meestal	verkapte	eigen
noden.	Wil	je	echt	helpen	vraag	dan	duidelijk	wat	de	ander	van	je	nodig	heeft	ipv	te	bedenken
wat	die	ander	volgens	jou	nodig	heeft.	Wat	moet	is	nooit	wat	de	ander	nodig	heeft.	En	met	de
zon	die	vanuit	vissen	haar	licht	laat	schijnen	op	de	maan,	kan	je	leren	invoelen.	Ik	kan	als	vis
zeer	gemakkelijk	totaal	opgaan	in	de	energie	van	de	ander.	En	aangezien	ook	Mercurius	(het
jezelf	een	stem	geven)	Venus	(schoonheid	en	vreugde)	,	Neptunus	(het	hogere,	voorbij	het
zichtbare),	Juno	(het	je	1	op	1	verbinden,	thuiskomen	bij	jezelf	en	de	ander)	en	Cheiron	(je
blinde	vlek	en	zelfkwetsing)	in	Vissen	staan,	gaan	alle	visjes	overgevoelig	en	intuïtief	zijn.
Deze	bijzondere	constellatie	zal	elke	mens	helpen,	ongeacht	welk	teken	jij	bent,	om	dat	wat	je
klein	en	gevangen	houdt	los	te	laten	door	je	over	te	geven	aan	het	ideale	beeld.	We	zijn	bang
geworden	om	het	ideale	beeld	te	dromen	en	gestalte	te	geven.	Ook	ik	heb	recent	pas	weer
mezelf	de	toestemming	gegeven	om	mijn	droombeeld	weer	voeding	te	geven,	want	mijn	vader
verweet	me	vroeger	vaak:	“	leef	jij	in	utopia	misschien?”.	Nee,	nog	niet	maar	ik	werk	er	eindelijk
terug	hard	aan	;-)	en	laat	mijn	schaamte	los	dat	ik	durf	te	dromen	over	en	te	werken	aan	mijn
utopia.

Neptunus,	de	koning	der	misverstanden

De	Maan	staat	tegenover	Neptunus,	oeie	dat	belooft	en	nu	begrijp	ik	weer	wat	beter	de
dynamiek.	Een	paar	dagen	terug	was	ik	namelijk	jarig	en	het	is	eerste	jaar	dat	mijn	moeder
eindelijk	kleur	bekent.	Er	leeft	in	deze	bloedlijn	het	thema	van	ongewenst	zijn	dat	ik	probeer	uit
te	klaren	met	mijn	ma	en	met	mijn	dochter.	De	samenwerking	en	uitwerking	met	mijn	dochter	is
hemels,	deze	met	mijn	moeder	aards	;-).	De	laatste	2	jaar	is	er	dus	bij	ons	van	alles	in
beweging,	waar	ik	niet	op	ga	ingaan	en	tot	nu	toe	wenste	ze	me	uit	plicht	gelukkige	verjaardag
maar	dit	jaar	niet.	Omdat	ik	weet	dat	ze	als	kind	geleerd	heeft	om	op	negatieve	wijze	aandacht
te	krijgen,	is	zij	nu	zeer	teleurgesteld	omdat	ik	haar	spelletje	niet	meespeel.	Ze	had	een
tegenreactie	van	mij	verwacht	maar	ik	hou	van	eerlijkheid	en	authenticiteit.	Ik	heb	liever	geen
wensen	dan	valse	dus	ben	ik	blij	dat	zij	eindelijk	uit	haar	kreeftschulp	kruipt	en	hiermee
zichtbaar	maakt	dat	er	iets	speelt	bij	haar.	Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	dit	nu	zeer	veel	voor	haar
in	beweging	zal	brengen	en	ik	zal	er	zijn	als	ze	me	nodig	heeft.

Ik	haal	bovenstaande	aan	omdat	je	zou	begrijpen	wat	neptunus	nu	in	beweging	zet.	Voor	de
onbewuste	mens	is	neptunus	de	sluier	der	illusies.	Dus	laat	je	niet	misleiden	door	neptunus,
noch	verleiden	tot	misverstanden.	Ik	analyseer	(maagd)	en	om	te	begrijpen	wat	speelt	(cheiron),
glip	ik	eventjes	in	mijn	ma	haar	schoenen	(	neptunus	)	en	kan	ik	uit	haar	verhaal	(mercurius)
blijven.	Hiermee	laat	ik	haar	in	haar	eigen	schoonheid	(venus)	en	kan	ik	ervoor	zorgen	dat	de
band	of	relatie	(juno)	onbezoedelt	blijft.

Dus	als	jij	je	nu	teleurgesteld	of	beledigt	voelt,	herinner	mijn	verhaal	hierboven	en	stel	jezelf	de
vraag	of	jij	de	ander	begrijpt	of	dat	jij	vervalt	in	een	oordeel	of	verwachting.	Mars	staat	haaks	op
de	maan	in	steenbok	dus	die	zal	de	puntjes	op	de	i	willen	zetten.	Wil	je	klaarheid	doe	dit	dan
vanuit	je	hart	in	plaats	vanuit	onderdrukte	boosheid.	Kijk	met	zuivere	loep	naar	je	motieven,
pluto	helpt	je	hierbij.

Gemakkerlijker	door	al	deze	vernieuwing	laveren?	Schrijf	je	dan	zeker	in	voor	de	groepshealing
op	afstand.
	

Cryptocurrency	en	de	'do	no	harm'	aanpak
De	storm	van	de	laatste	5	weken	is	een	beetje	geluwd	nadat	men	voor	de	zoveelste	keer	weer
probeerde	cryptocurrency	en	bitcoin	onderuit	te	halen.	Maar	cryptocurrency	heeft	zich	jaren	in
stilte	en	onderhuids	het	systeem	binnengewerkt	en	het	is	al	zo	verankerd	dat	het	volgens	mij
onmogelijk	is	om	het	tij	nog	te	keren.

Laat	de	dingen	maar	op	hun	beloop

Wat	me	in	het	oog	sprong,	met	het	verlossen	antwoord	van	america	was	dat	ze	de	huidige
angst	vergelijken	met	de	angst	die	het	internet	20	jaar	geleden	opriep.	Vernieuwing	kan	nu
éénmaal	rekenen	op	verzet	en	weerstand.	Maar	een	do	no	harm	aanpak	(of	doe	het	geen
kwaad),	is	de	beste,	want	het	leven	werkt	foutloos.	Ik	vertrouw	graag	de	processen	van
vernieuwing.	

Op	7	februari,	kwam	het	verlossende	nieuws	dat	america	kiest	voor	cryptomenten.		Bitcoin
schiet	omhoog:	Amerika	kiest	vóór	cryptomunten
De	Verenigde	Staten	hebben	Bitcoin	voorlopig	gered.	Na	een	wekenlange	koersdaling	stijgt	de
munt	in	24	uur	met	meer	dan	twintig	procent.	Reden:	een	hoorzitting	in	de	Amerikaanse	Senaat
met	als	uitkomst	een	‘do	no	harm’-aanpak.
De	belangrijkste	boodschap:	wij	gaan	niet	ingrijpen,	wij	gaan	geen	‘kwaad	doen’	aan	de	nieuwe
markt.	Ze	maakten	de	vergelijking	met	de	‘do	no	harm’-policy	die	ze	al	twintig	jaar	voor	het
internet	hanteren	en	hoe	succesvol	dat	beleid	heeft	uitgepakt.

12	februari	Arizona	wetsvoorstel	laat	inwoners	belastingen	betalen	met	Bitcoin	en
cryptocurrency		Het	wetsvoorstel,	dat	cryptocurrencies	een	geldig	betaalmiddel	voor
belastingbetalingen	zal	maken,	werd	op	10	januari	2018	ingevoerd	en	door	de
Senaatscommissie	van	Financiën	met	met	een	4-3	stem	op	24	januari	aanvaard.

14	feb	dagblad	laatste	nieuws:	Experts	voorspellen	dat	rijk	cryptomunt	nog	lang	niet	uit	is	en
bitcoin	tegen	eind	dit	jaar	op	ruim	43.000	dollar	staat
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