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Begeertes	en	verlangens.
Het	is	wel	eens	interessant	omdat	deze	sterke	krachten	van
naderbij	te	bekijken,	zodat	je	beter	dit	mechanisme	kan
begrijpen.	Er	is	namelijk	een	wereld	van	verschil	tussen	beide.

Begeerte	is	een	sterke	hunkering,		een	dwingende	idee	dat	je
dat	bepaald	iets	"nodig"	hebt	of	moet	hebben.	Het	is	afgeleid

van	het	woordje	geren,	wat	rennen	betekent.	
Een	begeerte	is	letterlijk	achter	iets	aanrennen,	in	de	buitenwereld.	Het	is	een	invulling	uit	de
buitenwereld	proberen	te	halen.
=		Hier	breng	je	jezelf	in	een	zeer	afhankelijke	positie	en	keten	je	jezelf	aan	de	buitenwereld.
DIt	is	een	dwangmatige	positie	gedragen	door	elke	mogelijke	vorm	van	moeten
Hier	en	je	totaal	van	je	melk	en	woedend	als	je	niet	krijgt	wat	je	hier	eist.	Je	zo	er	zelfs	voor
vechten	en	doden.

Voorbeelden
-	ik	moet/wil	veel	geld	hebben
-	ik	kan	niet	zonder	die	persoon,	hij/zij	moet	bij	mij	zijn
-	als	ik	het	niet	kan	krijgen	dan	vernietig	ik	het	liever,	dan	dat	een	ander	het	krijgt
.....

Een	verlangen	is	een	wens,	iets	wat	je	plezier	zou	doen.	En	het	is	afgeleid	van	het	woord
langen,	wat	een	verlengde	betekent.	Een	verlangen	is	een	verlengde	van	jezelf	maken	en	naar
buiten	brengen.	Dat	waar	jij	al	vervult	van	bent,	groter	maken	en	zelfs	naar	buiten	brengen.	
=	hier	breng	jij	jezelf	in	een	totale	vrij	positie	van	zelfexpressie.
Dit	is	een	open	en	vrij	positie,	waarin	alles	mag	maar	niks	moet.	
In	deze	positie	blijf	jij	krachtig	of	je	het	nu	krijgt	of	niet	en	blijf	jij	steeds	in	de	mogelijkheid	om
van	gedacht	te	veranderen.

Voorbeelden
-	het	zou	fijn	zijn	om	overvloed	te	genieten	in	mijn	leven
-	het	zou	fijn	zijn	om	samen	te	zijn	met	die	persoon
-	het	zou	fijn	zijn	om	het	te	krijgen,	maar	als	ik	het	niet	krijg	dan	gun	ik	het	de	ander	van	harte

Het	grote	verschil	tussen	beide
Het	grootste	verschil	is,	dat	je	met	begeerte	van	je	wens	een	noodzaak	maakt	en	je	deze	al
invult,	hoe	je	dit	wil	krijgen.	

Met	een	verlangen	open	je	nieuwe	wegen	en	mogelijkheden	en	je	laat	ruimte	voor	de	invulling.

Een	verlangen	is	een	essentieel	stuk	van	jezelf,	een	begeert	is	een	bedenksel	ontsproten	uit
angst	en	gebrek.

Neem	eventjes	tijd	om	hier	stil	bij	te	staan,	het	kan	je	zeer	veel	opbrengen	in	je	leven.
	

Nieuwe	maan	in	ram	16	april:
genieten	van	je	innerlijke
schoonmaak.
Ik	weet	niet	hoe	het	met	jullie	is,	maar	ik	voel	me	de	laatste
dagen	super	energiek,	het	opruimen	is	een	plezier	en	gaat
vanzelf.	Alsof	de	lente	al	met	frisse	bezem	door	mijn	systemen
veegt.	Wat	bizar	is	want	met	nieuwe	maan	is	de	energie
normaal	meer	ingetogen	en	naar	binnen	gericht.

Ik	was	op	bepaalde	momenten	als	een	stuiterbal,	niet	te	stuiten	hihi.	Gelukkig	hielp	moeder
natuur	me	terug	in	balans	te	komen	door	me	de	mieren	te	sturen.	Toen	ik	de	mieren	weer	vrolijk
door	mijn	huis	zag	marcheren;	wist	ik	dat	ik	me	ook	weer	als	en	werkmier	gedroeg	en	riep	ik
mezelf	“tot	orde”	door	los	te	laten	en	te	ontspannen.	Deze	nieuwe	maan	is	er	eentje	die	duidelijk
grote	schoonmaak	wil	houden.

Ik	vernam	ook	van	heel	wat	mensen	dat	ze	voelen	dat	ze	in	beweging	willen	komen.	Vanuit	een
zekere	onrust,	zonder	dat	ze	echt	de	vinger	erop	kunnen	leggen	wat	ze	willen	veranderen.

De	ram	is	een	energie	die	moeilijk	te	stuiten	valt.	Het	is	een	energie	die	“moet”	bewegen,	die
erin	wil	vliegen,	die	dingen	wil	doen.	Dus	zie	je	niet	direct	in	welk	segment	van	je	leven
verandering	mag	komen,	gebruik	dan	deze	actieve	energie	om	grote	kuis	te	houden.

Eigen	grenzen	trekken

De	energie	van	de	3	vorige	maanden	heeft	je	(ons	collectief)	het	vuur	aan	de	schenen	gelegd
om	meer	je	eigen	grenzen	te	trekken;	door	je	in	contact	te	brengen	met	je	diepste	onbewuste
kwetsing.	Door	deze	zichtbaar	te	krijgen	krijg	jij	nu	de	mogelijkheid	om	meer	te	leven	vanuit	je
eigen	prioriteit.	Ik	ben	dus	wel	benieuwd	of	je	al	ontdekt	hebt	vanuit	welke	prioriteit	jij	leeft?
Want	alles	valt	en	staat	met	je	bewustwording.
In	de	maanverslagen	van	de	groepshealingen	staan	ook	veel	vragen	die	de	groepsleden	helpen
om	bewust	te	worden	van	waar	ze	mee	bezig	zijn.	Een	dame	mailde	me	“verbouwereerd”	terug;
Het	is	zeker	waar	wat	er	nu	boven	komt	doch	kan	ik	op	de	meeste	vragen	zelfs	geen	antwoord
geven	;(	nog	nooit	bij	stil	gestaan....Ik	voel	nu	wel	een	enorme	gelatenheid	t.o.z.	van	het	werk
waarvoor	ik	mij	voordien	mateloos	inzette.	Zelfs	een	beetje	ziek	geworden	:)

Voor	het	eerst	had	ze	echt	contact	met	zichzelf	gemaakt.	Dat	zijn	gouden	momenten	voor
groei!		Hoe	is	het	met	jou?

Stel	jezelf	eens	volgende	vraag:	‘	hoe	bewust	leef	ik	op	een	schaal	van	100%”en	het	eerste
cijfer	dat	binnenkomt	bij	jou	klopt.	Zit	je	onder	de	50,	dan	lieve	mensen	is	het	echt	wel	de	moeite
om	wat	meer	stil	te	staan	bij	jezelf	en	je	eigen	leven.

Bewustwording

Bewustwording,	weten	waar	je	mee	bezig	bent,	want	jij	bent	de	stuwende	kracht	in	je	leven	die
vorm	geeft	aan	alles,	via	je	gedachten.	Hoe	bewust	ben	jij	van	wat	er	allemaal	door	je	hoofd
gaat?	De	meeste	mensen	zijn	voor	4%	bewust,	al	de	rest	is	automatische	piloot.	Je	leven	wordt
gestuurd	door	prioriteiten	vanuit	je	aangeleerd	gedrag,	net	alsof	jij	een	computer	of	robot	bent.
De	vorige	maan	in	weegschaal	wou	hierin	meer	balans	brengen.	Hoe	zit	het	met	de	balans	bij
jou?	Heb	jij	ook	al	gemerkt	dat	je	smaken	en	wensen	veranderd	zijn	en	dat	het	je	niet	meer	lukt
de	dingen	zoals	anders	aan	te	pakken?	Kan	jij	al	voelen	dat	er	een	subtiele	verschuiving
plaatsgevonden	heeft,	die	je	iets	assertiever	maakt?

De	bezetting	in	het	12	huis	viel	direct	op
Toen	ik	de	maanradix	getrokken	had,	viel	mijn	oog	direct	op	het	12	huis	waar	toch	wel	een	paar
kanjers	staan.
Saturnus	(structuur)	mars	(daadkracht)	uranus	(intuïtie/verlichting)	en	dat	allemaal	in	het	teken
steenbok	(	je	eigen	verantwoordelijkheid	nemen).	Weer	een	mooie	vingerwijzing	naar	die
onbewuste	collectieve	stuwing	nu,	die	aangestuurd	wordt	vanuit	de	kosmos,	naar	vernieuwing
en	meer	leven	vanuit	eigen	mogelijkheden.	Met	andere	woorden	een	assertief	in	het	leven	staan
in	plaats	van	defensief.

Nieuwe	maan	in	ram	in	het	2de	huis
Deze	nieuwe	maan	zal	je	helpen	om	deze	nieuwe	innerlijke	beleving	naar	buiten	te	brengen.
Ram	sleurt	je	gewoon	met	zich,	in	een	vloeiende,	niet	te	stuiten	beweging.	Het	is	nog	niet
belangrijk	wat	en	hoe,	want	de	ram	energie	brengt	je	‘levensschuit’	gewoon	in	beweging.	Je	lag
heel	lang	vastgeketend	aan	het	anker	van	je	vooroordelen-verwachtingen	en	voorwaarden.
Maar	velen	krijgen	er	nu	echt	wel	zin	in	om	die	beperkende	ankers	NU	los	te	gooien.	Ram	geeft
je	daartoe	de	nodige	energie,	enthousiasme	en	push	om	inderdaad	een	stap	te	zetten	in	de
nieuwe	richting.

De	ram,	het	eerste	teken	van	de	zodiac,	vol	vuur	en	levenslust	is	de	pionier.	Dat	wil	zeggen
lieve	mensen	bye	bye	comfortzones.	Zijn	kracht	ligt	in	zijn	impulsief	zijn,	optimisme	en	naïviteit.
De	ram	is	het	zaad,	dat	maar	één	focus	heeft:	namelijk	door	de	aarde	(de	materie)	heen	breken,
zo	snel	mogelijk	naar	het	licht,	zodat	het	potentieel	zich	in	een	latere	fase	ten	volle	kan
ontplooien	en	manifesteren.	Hierdoor	wordt	je	minder	belemmert	door	vooroordelen.	Een	ram
pikt	snel	in	op	wat	zich	nu	aandient	en	zal	achteraf	wel	zien	waar	hij	uitkomt	of	wat	hij	met	de
situatie	kan	aanvangen.	Ik	vind	dit	een	zeer	goed	uitgangspunt	want	de	toekomst	is	per	definitie
onbekend	en	daarom	ook	onlogisch.	Het	is	dan	ook	logischer	om	een	stap	te	zetten	en	dan	je
gezonde	verstand	te	gebruiken	om	te	kijken	of	het	iets	voor	jou	is	of	niet.	Het	zaadje	in	de
grond,	zal	zich	in	eerste	instantie	gewoon	een	weg	banen	naar	boven	naar	het	licht	en	dan	pas
zal	het	zichzelf	ontvouwen.	Mensen	doen	het	andersom,	want	ze	willen	alles	onder	controle
hebben/houden.	Maar	controle	en	vernieuwing	zijn	twee	tegengestelde	krachten.	Het	is	dus	of
het	ene	of	het	andere.	De	ram	zegt,	leven	dat	is	het	belangrijkste.	Hij	baant	met	andere
woorden	de	weg.

De	nieuwe	sprong	zal	zich	situeren	in	je	eigen	waardebepaling,	financiën	en	zekerheden.	Ben	je
bereid	om	bewust	meer	overvloed	in	je	leven	toe	te	laten	of	zijn	je	denken	en	handelen	nog	in
tegenspraak?	Kies	jij	voor	zekerheid	of	voor	leven?	Welke	zijn	de	bronnen	waarover	je	beschikt
(geld,	talenten,	potentieel,	ideeën,	…..)	Daar	zal	je	uit	je	comfortzone	mogen	treden	en	je
grenzen	verleggen.	De	focus	van	wat	je	kan	verliezen	vervangen	door	een	focus	van	wat	je	kan
winnen.	Je	tweede	huis	is	het	huis	waarop	jij	je	waardebepaling	(oordelen,	verwachtingen,
eisen)	stoelt.	Neem	de	tijd	om	hierop	in	te	tunen	en	bewust	stil	te	staan	wat	je	waardepalingen
zijn	(maw	wat	belangrijk	voor	jou	is	en	waarom)

Uranus	staat	bij	de	maan	dus	meer	inzicht	in	je	gevoelens,	een	plots	weten.	Al	bij	al	een	snelle
energie	want	de	ram	is	vurig	en	enthousiast	en	uranus	zorgt	voor	een	directe	verbinding	tussen
voelen	en	weten.	Dit	is	een	schitterende	combinatie	voor	mensen	die	al	vanuit	hun	gevoel	leven
maar	voor	mensen	die	nog	leven	vanuit	hun	emoties	zal	het	resultaat	een	stier	in	een	porselein
winkel	zijn.

Het	verschil	tussen	gevoel	en	emoties

Gevoel	is	alles	wat	met	vreugde	en	liefde	te	maken	heeft	en	is	gelinkt	aan	je	hogere	zelf	en
lichtwezen.	Emoties	zijn	alle	ego	vormen	van	voelen,	gebaseerd	op	angst	en	drama:	angst,
irritaties,	woede,	machtsvertoont,	bluf,	onzekerheid,	haat,	….

Zolang	je	handelt	uit	moeten	en	plicht,	zit	je	in	emoties.	Wanneer	je	dingen	doet	die	je	een	goed
gevoel,	plezier	en	energie	geven	handel	je	vanuit	gevoel.	Emoties	is	controle,	gevoel	is	juist
vrijheid.

Uranus	ruim	vierkant	met	pluto	in	het	2de	huis	&	12d	huis
Uranus	is	de	vernieuwing,	verlichting,	intuïtie.	Verrassend	en	onvoorspelbaar	en	hij	toont	een
nieuw	aspect	van	de	planeet	waarmee	hij	verbonden	is.	Pluto	legt	je	zwakke	plek	bloot.	In	het
12de	huis	verwijst	die	naar	je	existentiële	angsten,	innerlijke	wreedheden	door	zelfafwijzing	en
het	kleineren	van	jezelf.
Met	deze	nieuwe	maan	krijg	je	de	kans	om	te	begrijpen	hoe	jij	jezelf	ondergraaft	en	klein	houd
door	je	focus	op	verlies.	Uranus	zegt	ook	dit	deze	beweging	zich	collectief	zal	manifesteren.	Ik
moest	direct	denken	aan	het	sprookje	van	de	schone	slaapster	die	eindelijk	wakker	gekust
wordt	door	haar	prins	(symbool	natuurlijk	voor	de	ziel).

Mercurius	direct
Mercurius	retrograde	heeft	toch	voor	behoorlijk	wat	verwarring,	misverstanden	en	vertragingen
gezorgd,	dus	ik	ben	blij	dat	hij	op	15	april	weer	direct	zal	lopen.	Met	een	mercurius	retrograde
ligt	de	klemtoon	maar	naar	binnen	gericht.	Ik	had	moeite	met	mijn	verslagen	en	het	naar	buiten
communiceren	en	voelde	me	telkens	weer	naar	binnen	gezogen.	Ook	weinig	inspiratie	om	te
schrijven	en	de	eerste	week	eigenlijk	weinig	zin	om	ook	maar	in	beweging	te	komen.	Dit	is	nu
wel	juist	tegenovergesteld	de	laatste	dagen,	olé.
Ik	wist/	voelde	dat	nieuwe	zaadjes	gepland	werden	en	nu	de	ram	eraan	komt	voel	ik	dat	ik	erin
wil	vliegen.	De	zaadjes	zijn	echter	nog	niet	zichtbaar.	Dus	je	zal	merken	dat	het	inzicht	die	de
retrograde	mercurius	je	gebracht	heeft,	maar	echt	tot	je	zal	doordringen	binnen	een	goed	10	tal
dagen.	Je	zal	plots	merken	dat	je	op	een	totaal	andere	manier	bezig	bent	en	dat	je	zal	weten
wat	je	doet.	Nu	voel	je	het	dus	al,	maar	weet/begrijpt	het	nog	niet.	Accepteer	dit	en	laat	los	dat
je	al	het	moet	kunnen	vatten.	Probeer	niks	te	forceren	en	volg	je	gevoel	als	je	je	al	tot	iets
aangetrokken	voelt.	Het	inzicht	komt	later.

Het	is	een	nieuw	pad	mensen	dus	onbekend.	Met	je	oude	kennis	kan	je	hier	niet	binnen.	Het	is
maar	door	stappen	te	zetten,	te	analyseren	en	bij	te	sturen	dat	je	verder	kan	op	je	nieuwe	pad.

Succes,	veel	plezier	en	we	zien/horen	elkaar	weer	met	de	volgende	ronde	op	30	april	met	volle
maan.

Inschrijven	voor	de	groepshealing	tot	16	april	om	23.30u	die	doorgaat	vanop	afstand,	na
23.30u

Je	groei	versnellen	kan	je	door	je	in	te	schrijven	in	de	groepshealing	die	doorgaat	vanop
afstand.	Zo	kan	je	maximaal	profiteren	van	de	huidige	frequenties	en	energie	portalen.		15€
losse	sessie	of	120€	voor	8+2	gratis
https://www.zichtbaar.be/klantervaringen-groepshealing-op-afstand/

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.	

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

Nieuwe	maan	16	april
Met	de	lente	bezem	door	je	leven	vegen.

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	16	april	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.	

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

workshops	maand	mei
-	vrijdag	27	april		:	je	leven	actief	bijsturen,	weten	wat	je	wil	en	knopen	doorhakken.	Actief
werken	met	je	gronding	en	eerste	chakra,	de	basis	waarop	je	leven	steunt;	185€,	gaat	door
vanaf	4	mensen	van	10.30u	tot	17u.	

-	zaterdag	5	mei:	je	eigen	nieuwsbrief	maken,	leren	werken	met	paint	en	eerste	kennismaking
met	wordpress	(je	eigen	laptop	meebrengen).	155€	gaat	door	vanaf	4	mensen	van	10.30u	tot
15u.

-		zondag	6	mei	:	perfectionisme	loslaten	en	assertief	in	het	leven	staan.		185€,	gaat	door	vanaf
4	mensen	van	10.30u	tot	17u.	

-	zondag	13	mei:	overvloed	aantrekken	en	je	potentieel	in	de	kijker	durven	zetten.	185€,	gaat
door	vanaf	4	mensen	van	10.30u	tot	17u.	

Gaat	door	in	Kortrijk	(belgië)

Jouw	bedrijf	via	deze	nieuwsbrief	in	de	kijker
Deze	nieuwsbrief	wordt	naar	een	iets	meer	dan	5000	mensen	verstuurd.	Wens	je	hier	te
adverteren	of	je	worshop	te	plaatsen	kost	het	85€	excl	btw.

Het	emotionele	waarom	van	knie	problemen
In	de	Germaanse	Geneeskunde	ontdekte	men	dat		een		knie	problemen	te	maken	hebben	met
een	sportief	eigenwaarde	-	prestatie	inbreuk	conflict.	Botten	en	kraakbeen	zijn	je	eigenwaarde
en	draagstructuur.	Dus	als	het	conflict	losgelaten	is,	komt	de	fysieke	pijn	ook	los.	Kraakbeen	is
een	licht	eigenwaarde	conflict,	botten	is	een	diepgaand	conflict	en	dat	is	dan	de	zogenaamde
botkanker.

voorbeeld
-	na	altijd	gewonnen	te	hebben	in	tennis/voetbal,	wordt	je	plots	overspeelt/overtroeft.	Bam	je	lijdt
hier	een	eigenwaardeconflict
-	een	come-back	die	mislukt
-	je	wordt	uitgerangeerd

We	kijken	eens	in	de	spreektaal	wat	de	oude	kennis	is	ivm	botten
-	tot	op	het	bot	gaan:	tot	op	de	bodem	uitspitten	of	gaan
-	bot	vangen:	ernaast	grijpen
-	de	bot	kunnen	gallen:	een	moeilijke	taak	aankunnen
-	hij	heeft	bot	gegeten:	een	dommerik

De	oude	kennis	ivm	knie
-	door	de	knieën	gaan	(=buigen	voor	iemand/iets
-	het	gras	in	de	knieen	hebben	(=lijden	aan	voorjaarsmoeheid)
-	hij	heeft	het	probleem	onder	de	knie.	(=het	probleem	is	opgelost	-	gesnapt.)
-	iets	onder	de	knie	hebben/krijgen	(=iets	kunnen	of	leren	kunnen)
-	op	de	knieën	zitten	(=onderworpen	zijn,	geen	oplossing	meer	weten)
-	over	de	knie	leggen.	(=een	pak	slaag	geven.)

Metafysich	bekenen

Met	je	knieen	zet	je	je	schrap,	je	gaat	in	de	verdediging.	Met	je	knieen	geef	je	ook	richting	(kijk
maar	in	het	skieën	en	paardrijden,	het	zijn	je	knieën	waarmee	je	stuurt)
Dankzij	je	knieen	kan	je	soepel	laveren	en	van	richting	veranderen.	Wie	emotioneel	vastzit	zal
snel	knieproblemen	hebben.

knie-problemen=		koppige	trots,	arrogantie,	onbuigzaamheid	;	hard	en	onverzet-
telijk	;	niet	willen	toegeven

Wat	is	mining	en	wat	is	coin?
Ik	kreeg	heel	wat	reactie	van	mensen	dat	ze	er	niks	van	snappen.	En	bij	mij	was	dit	juist
hetzelfde	2	jaar	terug	maar	nu	snap	ik	alles	perfect.

Een	miningcontract	is	dat	jij	gedurende	308d	coins	inkoopt,	want	van	elke	coin	worden	er	maar
een	bepaald	aantal	gemint	(gemaakt)	vb	van	de	ormeus	coin	zullen	er	maar	maximum	200
miljoen	gemaakt	worden.	Met	een	mining	contract	ben	jij	zeker	van	je	coins;

De	reden	waarom	je	erin	stapt	is	omdat	je	banken	niks	meer	opbrengen	en	als	ze	sluiten	je	ook
je	geld	kwijt	bent.

De	coins	beurzen	worden	gedragen	door	elke	investeerder	ipv	gestuurd	door	de	federele
banken.	

Op	je	coins	kan	niemand	beslag	leggen	want	de	unieke	codes		van	je	cions	zijn	enkel	in	jouw
bezit.	Je	kan	die	op	een	ewallet	usb	stick	zetten.

Met	coins	wordt	er	verhandelt	op	beurzen	(maar	hierbij	wordt	je	geholpen	door	mezelf	en
anderen	die	al	in	de	coin	groep	zitten)	en	wordt	de	prijs	bepaald	door	vraag	en	aanbod.	Sluit
een	exchange	dan	heb	je	je	coins	in	een	ewallet	en	kan	je	ermee	naar	een	andere	exchange
trekken.	Als	de	bank	sluit	ben	je	gewoon	alles	kwijt	en	krijg	je	binnen	de	5	jaar	max	100	000€
terug.	

Dubbele	winst,	vanaf
dag	1
Omdat	het	bedrijf	achter	ormeus	coin	haar
mining	contracten	versnelt	kan
vrijmaken,deelt	ze	dat	met	de	mensen	die
investeren	in	de	ormeus	coin	pakketten.	Wie
nu	investeert	krijgt	tot	5	april,	het	dubbele
van	de	gratis	coins.

vanaf	dag	1,	nu		52%	winst		+	extra
%	mining
	
voordelen	pakket	$4999	(	silver	pakket)
4045€
-	extra	$800€	die	ze	voor	je	beleggen	in
coins	+	max	160%	winst	die	je	krijgt	na	1
jaar
-	extra	gratis	greenx	coin	$1200
-	extra	gratis	free	ormeus	cash	coin	$600
-	15%	extra	mining	(=750$)
-	100	%	mining	dws	elke	dag	krijg	jij
1/308ste	van	$4999		in	ormeus	coin	(dus	je
hebt	na	308d	je	volledige	investering	terug	in
coin	+	15%	extra)

voordelen	pakket$9999	(	sterling	silver
pakket)	8400€
-	extra	$1600€	die	ze	voor	je	beleggen	in
coins	+	max	160%	winst	die	je	krijgt	na	1
jaar
-	extra	gratis	greenx	coin	$2400
-	extra	gratis	free	ormeus	cash	coin	$1200
-	25%	extra	mining	(=2500$)
-	100	%	mining	dws	elke	dag	krijg	jij
1/308ste	van	$4999		in	ormeus	coin	(dus	je
hebt	na	308d	je	volledige	investering	terug	in
coin	+	25%	extra)

voordelen	pakket$29	999	(	gold	pakket)
25200€
-	extra	$4800€	die	ze	voor	je	beleggen	in
coins	+	max	160%	winst	die	je	krijgt	na	1
jaar
-	extra	gratis	greenx	coin	$7200
-	extra	gratis	free	ormeus	cash	coin	$3600
-	40%	extra	mining	(=12	000$)
-	100	%	mining	dws	elke	dag	krijg	jij
1/308ste	van	$4999		in	ormeus	coin	(dus	je
hebt	na	308d	je	volledige	investering	terug	in
coin	+	40%	extra)

Wil	je	nog	genieten	van	deze	schitterende
opportuniteit,	mail	me	dan	je	naam,
adres,	geboortedatum	en	gsm,	dan
registreer	ik	je	en	laat	ik	je	weten	hoe	je
kan	overschrijven.	ik	kan	je	garanderen
dat	het	er	binnen	de	24u	opstaat.	De
betalingen	moeten	wel	binnen	zijn	tegen
zondag	12u.

ormeus	coin	op	de	openbare	exchange

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.	

Lancering	greenX	coin
Volgende	maand	brengen	ze	hun	nieuwe
coin,	greenX	op	de	openbare	exchages.
Maar	de	mensen	die	een	ormeus	pakket
gekocht		of	nu	kopen,	kunnen	als	eerste	nu
de	coins	aankopen	aan	een	super	gunstige
koers	nl	0,020$.

Op	2	weken	tijd	is	de	greenX	van	0,02$
gestegen	naar	0,045$.	Het	is	nu	de	moeite
om	hierin	te	investeren	!

Als	deze	coin	naar	1	€	gaat,	is	dat	een	winst
van	1	000%

van	0,045€	naar	1€	=	2000%	winst

Wie	nu	nieuwe	ormeus	pakketten	koopt
krijgt	gratis	greenX	coins.

Het	unieke	product	achter	de	greenX	coin

GreenX	is	the	world's	first	"Proof	of	Power"
Blockchain	that	directly	connects	power,
energy	data,	analytics,	and	usage	to	power
the	Blockchain.
It	provides	a	provable	process	in	which
energy	from	the	traditional	power	grid	or
renewable	sources	can	be	inverted	through
the	Proof	of	Power	process,	then	stored,
transferred,	and	shared	using	Blockchain
technology.
GreenX	is	open	source	technology	that	will
power	the	Blockchain	and	do	the	centralized
grid,	what	Bitcoin	is	doing	to	the	centralized
banking	system.

	

Ormeus	gebruikt
energie	vd	stuwdam
	Ormeus	Coin	maakt	gebruik	van
hernieuwbare	energie	van	een
waterkrachtcentrale	nabij	de	Niagara-
watervallen	aan	de	Amerikaans	/	Canadese
grens	om	een	 nieuwe	multi-miljoen-dollar
industriële	crypto-mijnbouw	uit	te	bouwen.

Hun	reeds		$	250	miljoen	
mijnbouwbedrijven	in	het	Midwesten	en	New
York	maken	gebruik	van	een
verscheidenheid	aan	technologieën,
waaronder	kunstmatige	intelligentie	en	op
maat	gemaakte	algoritmen	die	de
datacenters	helpen	bij	maximale	efficiëntie	-
waardoor	de	winst	stijgt	tot	bijna	USD	$	7
miljoen	per	maand.	Het	is	echter	de
goedkope	energie	van	de
waterkrachtcentrale	die	Ormeus	nu	een
ongelooflijk	voordeel		zal	opleveren	met
enkele	van	de	laagste	stroomtarieven	in
Noord-Amerika	en	extreem	lage	of	gratis
energiedistributiekosten.

Dit	zal	ten	gunste	komen	van	ons,	die
investeren	in	de	ormeus	pakketten.

Ormeus	is	een	bedrijf	met	een	ontzettend
groot	EFFECTIEF	potentieel.	

Ormeus	tekende	in	augustus	een	lease-
overeenkomst	voor	een	15.000	vierkante
meter	groot	mijncentrum	in	het	noorden	van
New	York	die	nu	al	winst	boekt.	

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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