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Krachtige 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 28 juni 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,

Jouw bedrijf in de kijker
Wens je hier te adverteren of je worshop te plaatsen kan je
5000 mensen bereiken. Bijdrage 85€ excl btw.

transformatie tekening
Het is de passie van Stéphanie om voor jou letterlijk in woord
en beeld te brengen wat je ziel nu nodig heeft en welk proces
zich nu aan het voltrekken is.
Ook is het mogelijk om via dit proces een logo te laten
uitwerken. Met een gepast logo benadruk jij de essentie van
wat je wil schenken aan de maatschappij.
http://www.transformation-cards.com/

Communicatie met dieren
Het is Sandy"s passie om de dieren een duidelijke stem te geven.
Soms geeft je dier hierbij aan wat het zelf nodig heeft, maar soms reikt je dier je een duidelijke
spiegel en boodschap aan.
Een dierenvriend heeft altijd een belangrijke taak in je leven. Wil je hierover meer weten dan
kan jij Sandy contacteren via
sandy.vanschoonbeek@skynet.be

Wat met oude pijnen en
kwetsingen?
Iets verderop zal je kunnen lezen dat de kosmos nu de
klemtoon legt op het onder ogen zien van oude pijnen en deze
meester te worden.
Bij een eerste contact, starten de mensen meestal met het
doen van hun verhaal hoe ze in het verleden gekwetst of pijn
gedaan werden. Ik zie en voel ze dan letterlijk in een
"verhaallijn" stappen. De dramatiek neemt het over en de
persoon voor mij "verdwijnt".
Pas op voor de illussie van een verhaallijn
Inzake het verleden is het belangrijk om te begrijpen hoe jij dat
levend houdt. Telkens jij aan iets denkt, verrijk je het met een nieuw element. Dat is nu éénmaal
inherent aan energie. Energie is steeds in een uitbreidende beweging. Dus als je aan iets denkt,
voeg je er automatisch iets aan toe want anders zou het verdwijnen en niet kunnen
standhouden.
Aan pijnen voeg je sensatie en emotie toe. Je hebt dan ook heel veel kans dat wat je nu denkt
over dat verleden een ander gegeven is geworden dan wat het was. Je hebt het uitvergroot om
het levendig te houden.
De vraag die meestal gesteld wordt is :" Hoe kan ik het verleden loslaten?"
Belangrijk hierbij is om te begrijpen is, dat je kwetsing en pijn NU aanwezig zijn en niks meer
met het verleden te maken hebben. Elke dag opnieuw draag jij ze bij jou, in je rugzakje dat je
steeds bij jou hebt. Telkens jij eraan denkt, haal je het eruit, stof je het af en repareer je de
gaatjes die erin zouden kunnen komen want het is een stukje houvast voor jou geworden.
Zolang jij dit kan vasthouden heb jij een motivatie om bv de ander te haten ipv van jezelf te
houden, om geen job te hoeven zoeken, om niks met je gaven te doen, om geen
verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf......
Een juistere vraag zou zijn: " Wat wil je doen met die dingen die je pijn doen? Waarvoor heb je
ze nog nodig?
Het vraagt wel moed hoor om jezelf de juiste vraag te stellen want dat houdt in dat je zou kiezen
voor het leven ipv voor je angst om te leven.
Het regent zat emails bij mij, van mensen die in zelfmedelijden zitten en hun
partner/vader/moeder beschuldigen van narcisme. Lekker gemakkelijk excuus om niet zelf
verantwoordelijk te zijn voor je eigen leven. Het enige nadeel is dat verdomde gevoel van
onmacht. Wat als je haat, woede, pijn en onmacht zou wegvallen, wat zou je dan doen met de
vrijgekomen energie en tijd?
Mensen zijn bang om doelloos te zijn
Het is niet zo evident om mens te zijn als je de dingen niet begrijpt. Een mens is een levende
energie bron en die bron borrelt of je dat nu wil of niet. Jij bent de enige die die bron kan sturen
of richten. Zolang jij leeft vanuit je hoofd maak je van het leven een schietkraam. Je schiet je
energie van je af omdat je er zelf geen raad mee weet. Echter het moment dat jij ze stevig richt
op je dromen zal je merken dat je energie voor jou hanteerbaar zal worden.
Dus zolang jij niet weet wat je wil met je energie sta je buiten jezelf en zal je alles afschieten.
Boos zijn op iemand geeft je daardoor steun want het is een doel geworden. Een doel waardoor
jij niet meer overweldigt wordt door je eigen energie.
Nu je begrijpt dat jij de baas bent over je eigen energie en wat jij voedt of vasthoudt, kan je nu
zelf besluiten of jij jezelf nog wil kwellen met angsten en pijnen of dat jij jezelf wil versterken met
dromen en zelfexpressie.
Ontdekken wat je echt wil
Een pijn bestaat uit een gedachte en een emotie. De gedachte is de ingang en de emotie is het
negatief van wat je in je leven zou willen ervaren of ontmoeten.
Een emotie is een negatief gevoel (en zegt altijd: ik wil niet meer......), De kunst is om de
essentie van je emoties bloot te leggen. Vb "ik wil niet meer afgewezen worden. Dat wil zeggen
: ik wil er mogen zijn. Nu heb jij een duidelijk doel, er mogen zijn.
Eenmaal je dat klaar en helder hebt zal dat de kosmos je zal helpen om voor jezelf te kiezen en
dit stevig in je verankeren. Dit zal resulteren in uitdagingen die je zullen uitnodigen om nee te
zeggen tegen die ander omdat je voor jezelf wil kiezen. Vb een vriendin vraagt je een gunst
waar jij helemaal geen zin in hebt. Wat ga jij doen? Kiezen voor jezelf en nee zeggen of kiezen
voor haar en ja zeggen? PS kiezen voor een ander is zeker gekwetst worden want om dat te
doen, moet jij jezelf eerst kwetsen. Het is dan ook logisch dat het resultaat pijn zal zijn;

4 Groepshealing + 1 GRATIS activatie
leeuwenpoort
Omdat deze periode nu zo belangrijk en intens is,
heb ik besloten om een extraatje te geven. Ik bied
4 groepshealingen vanop afstand + gratis
deelname aan de leeuwenpoort activatie (ook een
groepshealing op afstand).
4+1 gratis voor de prijs van 60€. Van elke sessie krijg je achteraf een
uitgebreid verslag waar jij zelf mee aan de slag kan in je eigen leven.
Inschrijven door een email te sturen naar isabelle@isahealing.eu
ps de mensen die al een abonnement lopen hebben krijgen ook de gratis
leeuwenpoort activatie. Hieronder lees je er meer over

Volle maan 28 juni in steenbok;
wat wil je hard maken?
Begin dit jaar schreef ik al dat 2018 om transformatie draait.
Transformatie kan je echter op vele manieren vormgeven. De
volle maan van 28 juni zal jullie diep naar binnen brengen
want de volgende 6 weken zal het er kosmisch krachtig aan
toe gaan.
De eerste helft van 2018 was een soort van voorbereiding, een leren warm lopen voor jezelf. De
2de helft van 2018 zal draaien rond activatie van jezelf.
Wat wil je hard maken?
We kennen allemaal wel de uitspraak: “iets hard maken”. Deze wordt meestal in een ietwat
negatieve duiding gebracht in de zin van iets willen bewijzen.
De steenbok nodigt je nu uit om je af te sluiten van alles rondom jou en om gewoon naar binnen
te keren. Laat eens alle controle, alle drama, alle onmacht en slachtofferschap, alle moeten, alle
plicht, alle weerstand en alle je willen bewijzen los.
Keer gewoon naar binnen, onbeschreven en onbevangen als een kind en sta open voor wat in
jezelf aanwezig is. Het is alsof je door je innerlijke tuin wandelt en e je merkt er een bloem op.
Je zal stilstaat bij de vorm, kleur, de omving. Dit is een eerlijk ontdekken en benoemen. Doe nu
hetzelfde met jezelf en wees even onbevangen en eerlijk. Om uit je onbewuste patronen en
oordelen te blijven, kan je dit benoemen het beste doen vanuit de derde persoon. Vb in mijn
geval zou dat zijn:” Isabelle ontdekt in zichzelf speelsheid, kracht, moed om grenzen te
verleggen, levensvreugde, passie om wijsheid en kracht te delen, moed om eerlijk te zijn en uit
medelijden te blijven; anderen te inspireren…..
De steenbok is een zeer no-nonsens en rationele energie, waarbij je dingen in jezelf kan
benoemen, zonder het groter of kleiner te willen maken. De steenbok is nuchter, aards en is de
kracht van de structuur, van de materie. Onder steenbok kan je dingen hard maken, in de zin
van zichtbaar en tastbaar; En dit vanuit een verbindende intentie . De intentie van schepping en
creatie die zegt door A & B te verbinden, zou ik C kunnen maken. Steenbok is je roeping, dat
wat je aan potentieel hier op aarde wil zichtbaar maken.
Wat is je ware roeping?
Keer op keer krijg ik van klanten de vraag: “Isabelle, wat is mijn taak hier op aarde?”. Wel
verander deze zin eens naar wat is mijn roeping. Op die manier zal het veel eenvoudiger en
duidelijker voor je worden. Een taak is iets wat opgelegd wordt, wat druk uitoefent, wat verstikt
en wat ervoor zorgt dat jij jezelf wegcijfert. Je wil dat dan benoemen en “becijferen”. Het
moment dat ik mijn huidige job als taak zou ervan, ben ik er 100% zeker van dat mijn lichaam
het nooit aankunnen om 7/7 energie van anderen via mijn lichaam te transformeren. Ik zou snel
onderuit gaan omdat ik niet meer kan opladen.
Toen ik begon met afstandshealing, bood ik heel veel weerstand. Ik was zo bang om mijn
lichaam als representant te gebruiken of om als plaatsvervangend lichaam te dienen voor mijn
klant. Bang om ziek te worden, om kanker te krijgen, geen energie meer te hebben. Maar
telkens ik het anders probeerde, voelde ik mezelf als vanzelf in de ander zijn/haar energie
schuiven en reageerde mijn lichaam daarop. Hierdoor kan ik energetische en fysiek blokkades
losmaken bij anderen. Tijdens mijn coachingen is het grote voordeel dat ik via mijn lichaam voel
waarop ze vastlopen. Kunnen ze het niet verwoorden kan ik de knoop openen via mijn lichaam.
Ook voel ik of ze iets menen of niet. Zeker als ik de vraag stel:” ben je bereid om voor jezelf te
kiezen” , wordt natuurlijk met ja gereageerd. Of op andere vragen antwoorden ze iets waarvan
ze denken dat het juist is. Grappig is het ,als ik dan streng zeg dat ze niet eerlijk zijn. Een bult
verschieten ze zich dan. Zo hou ik vast totdat ik voel dat ze het echt menen en hun blokkade
loslaten. De opluchting die ik dan letterlijk ook in mij voel stromen, is telkens weer magisch.
En dit is wat een roeping is. Het is iets wat vanzelf gaat, waaraan je geen weerstand kan bieden
. En boven alles iets waarvoor je met heel je hart en ziel dankbaar bent. Je bent er letterlijk voor
gemaakt. Een roeping is onbereikbaar met je hoofd.
Je opent jezelf voor je innerlijke roep en roeping, door in de eerste plaats te willen accepteren
dat jij een volmaakt wezen bent met een heel uniek potentieel. Verder ben jij gemaakt om
vreugde te delen en dat zichtbaar te maken onder elk mogelijke bedenkbare vorm. De roep van
de kosmos is schep, experimenteer, vermenigvuldig en groei. En dat is ook de roep die in elke
mens aanwezig is.
Wat roept in jouw om zichtbaar gemaakt te worden? Ben jij er klaar voor om dat hard te maken?
Intense activering van je innerlijke roep
Deze volle maan geeft de aanzet naar een volgende zeer intense, diep transformerende
periode.
-13 juli nieuwe maan met de gedeeltelijke zonsverduistering
- 27 juli volle maan met totale maansverduistering
- 26 juli / 8 augustus opening leeuwenpoort, een nieuwe spiraal van tijd en creatie is nu
beschikbaar voor wie klaar is om uit de illusies van beperking te stappen = dromen realiseren.
-11 aug nieuwe maan gedeeltelijke zonsverduistering.
Gelukkig hebben de meeste mensen in de volgende weken verlof. Gebruik dit ook voor een
stukje tot jezelf komen. Neem de tijd nu voor jezelf, ME-TIME want de rit de volgende 1,5
maand zal meer dan intens worden. De roep van het leven is de magie van schepping, het
wonder van dromen zichtbaar te maken. De vrouwelijke energie is een energie die openstaat
voor nieuwe vormen, die kan verwonderen, die in alle zachtheid en acceptatie elke vorm
accepteert en omhelst. Stap uit de hardheid van het overleven en leer je essentie hard te maken
vanuit je vrouwelijke kracht. Met de opening van de leeuwenpoort dit jaar, worden de spiralen
van tijd weer actief.
Tijdens mijn healing en coaching gebruik ik heel vaak de kracht van het spiraal. Een spiraal start
vanuit een concentratiepunt van energie en potentieel en breidt zich uit naargelang het zijn
energie en potentieel steeds groter laat worden door ermee te experimenteren. Chakra’s zijn
ook spiralen van energie. Telkens jij als mens een taak volbracht hebt of iets nieuws ontdekt
hebt, ga jij naar de volgende spiraalronde. Tot je zo groots wordt dat je alles weer omvat en
weer één bent met al wat is.
Tot mijn 44ste heb ik geleefd met het idee dat ik waardeloos en tot last was. Toen ik juist begon
met het beantwoorden van mijn roep dacht ik :” wauw ik kan iets, ik heb iets te bieden, ik ben
er”. Het jaar erop was ik verrast van de verdieping en verruiming die ik mocht doormaken. Ik
ben nu 5 jaar verder en ben er niet meer door verrast want ik begrijp nu dat ik zal blijven
verdiepen en groeien zolang ik de spiraal van mijn roeping beleef en leef. Het maakt nu ook niet
meer uit wat ik ben, het genot en plezier om te groeien en dit te delen is zo alles omvattend en
vervullend. Wat ik hard maak, ben ik. Niks te bewijzen maar ten volle zijn.
Maan conjunctie saturnus retrograde
In deze energie in steenbok kan jij zonder drama kijken naar al je tegenvallers en pijnen. Je
leert te zien hoe jij hierop vastliep door star te worden uit angst. Je leert zien waar jij methodisch
werd en je al je flexibiliteit en creativiteit stop zette. Leer je gewoontes te zien en de kaders
waarbinnen ze je houden. Saturnus is retrograde dwz dat je zijn mechanismen kan ontwarren.
Je kent het wel, als je iets verloren hebt of je vergeet wat je juist wou doen, keer dan op je
stappen terug en je zal herinneren. Wel met deze saturnus retrograde kan jij terugspoelen en de
basis van je onmacht in de ogen zien.
Maan driehoek Uranus
Maan en Uranus geeft behoefte aan nieuws, sensatie, verandering en opwinding. Laat je terug
raken door het idee om een bewuste schepper te zijn. Laat je dromen je energie opwinden
zodat je de kracht krijgt om vreugdevolle stappen te zetten. Voel de sensatie van leven, voel het
genot dat het scheppen je geeft, ervaar de vrijheid van pure expressie. Vleugels krijg je hiervan,
echt waar. Ja, het leven kan echt WAUW zijn.
Wie doet mee? Ik alvast :-)
4 Groepshealing + 1 gratis activatie leeuwenpoort
Ondersteun jezelf maximaal tijdens dit proces door je in te schrijven voor de groepshealing die
doorgaat vanop afstand. Dit zorgt ervoor dat jij op je eigen tempo de frequenties uit de
groepsenergie kan integreren. Omdat deze periode nu zo belangrijk en intens is, heb ik besloten
om een extraatje te geven. Ik bied 4 groepshealingen vanop afstand aan plus gratis deelname
aan de leeuwenpoort activatie (ook een groepshealing op afstand).
Dus 4+1 gratis voor de prijs van 60€. Van elke sessie krijg je achteraf een uitgebreid verslag
waar jij zelf mee aan de slag kan in je eigen leven. Inschrijven door een email te sturen naar
isabelle@isahealing.eu
ps de mensen die al een abonnement lopen hebben krijgen ook de gratis leeuwenpoort
activatie.

Volg je onlogische gevoel en
laat je verwonderen ipv
verwonden.
Misschien herkennen jullie deze uitspraak ook: “ Gebruik nu
toch eens je verstand!” Eén van de geliefkoosde uitspraken
van mijn vader.
Je verstand gebruiken
Als iemand je aanmaant om je verstand te gebruiken, bedoelt die persoon daarmee dat je je
“moet” gedragen volgens een bepaald, vastgelegd patroon. Dit patroon is een resultaat uit het
verleden, dat je steeds weer kopieert omdat je denkt hiermee te krijgen wat je “nodig” hebt. Of
zoals de buitenwereld je wijsmaakt, ze het beste met je voorhebben. Het beste in de zin, dat je
goed ingedekt bent, netjes in de pas loopt, je macht weggeeft aan anderen, je jezelf veilig stelt,
beste kans op erkenning, “minste” kans op kwetsingen en afwijzingen…….
Is het dat wat jij allemaal wil, dingen vermijden?
Maar wat is ECHT het beste voor jou? De ander na te praten en na te apen? Dan mag jij jezelf
volgende vraag stellen: Ben ik een kloon of ben ik een uniek wezen?
Hier in west-vlaanderen kennen we de volgende uitspraak: ‘hij hangt were den kloon uit” en dit
betekend dat hij weer de clown uithangt. Met andere woorden, iets anders zijn en doen dan
jezelf.
Dus ik stel je nogmaals de vraag: ben jij een kloon? Nee, mooi. Waarom gedraag je jezelf dan
wel zo? Je gedragen als een kloon is het jezelf steeds maar weer verwonden, omdat je het
uniek ebij jezelf probeert te verwijderen.
Waarom logica vanuit je verleden niet werkt in het leven
De logica vanuit je verleden, houdt geen rekening met het feit dat ALLES aan verandering
onderhevig is. Dat wil zeggen dat een exact kopie van iets onmogelijk is. Dus als jij handelt
vanuit een idee dat je daarmee een zeker resultaat zal behalen, zit je al per definitie fout.
Je toekomst is onbekend en je verleden is bekend. Dat zijn totaal verschillende stromingen. Het
is net als met persoonlijke astrologie of kaartleggen. Achteraf is het poepsimpel om de logica
erin te ontdekken en alles te duiden. Daarom werk ik enkel met de maan energie die de grote
lijnen duidt waarop je kan aansluiten. Hoe jij een lijn uitwerkt is totaal uniek en bijgevolg
onlogisch.
Wie onlogisch durft te handelen zal zich kunnen verwonderen over de vele wonderen die
zich in je leven zullen voordoen.
Je bent een voelend wezen en je voelen is je leidraad. Gevoel is altijd onlogisch omdat het
aansluit op je innerlijke wereld en onontgonnen mogelijkheden. Neem dus onlogische besluiten
en bekijk dan logisch en rationeel hoe je ze in de materie kan zichtbaar maken.
Dat is het perfecte huwelijk sluiten.

Cryptocurrency je TOEKOMST
wees er op tijd bij

Waarom cryptocurrency nu
zeer interessant is.
1 Bitcoin op zijn nieuwe bodem.
Bitcoin is nog altijd de munt die alle crypto"s trekt. In december - januari was er de piek van
2000% winst, zoals je hiernaast kan zien. Maar op vandaag zie een gezonde bodem de nog
altijd aftikt op 680%
Op de gafiek hiernaast is duidelijk te zien dat de Bitcoin voor een derde maal de bodem in de
grafiek aanstampt. Dit is een zeer positief teken dat meestal erna voor een duidelijke opvering
zorgt. Driemaal is scheepsrecht? Kijk, we gaan hier niet zwart op wit verklaren dat dit de finale
bodem is, maar we zullen u wel vertellen dat nu kopen geen slechte optie is.

2 De handelsoorlog tussen America en China
In de afgelopen dagen kondigden de grootste handelsblokken van de wereld – Amerika & China
– enorme tariefverhogingen aan voor de import van hun goederen. We weten ook uit het
verleden wat dan werkt op de beurs, en wat niet.
Obligaties en andere schuldgerelateerde producten zijn uit den boze. De inflatie hakt in op de
koopkracht.
Aandelen zijn dan ook zwak omdat ze de inflatie amper kunnen bijbenen. En als inflatie te hard
stijgt, krijgen de aandelenmarkten ook klappen.
Wat welk aantrekt zijn dan grondstoffen. Maar je zal merken dat de grondstoffen concurrentie
zullen krijgen van de cryptocurrency.

3 Volgende uitspraak zegt voldoende
Assia van eToro denkt dat nu investeren in crypto “net zo goed is als een investering in het
internet tien jaar geleden”, gelet op het revolutionaire karakter van de blockchaintechnologie.
Het is natuurlijk wel zo dat het belangrijk is dat je de juiste crypto"s eruit haalt.
HIeronder nog eens de grafiek in het groot.

Een coin bedrijf met super potentieel
Het bedrijf waar ik graag mee werk ik IQ CHAIN en die heeft volgens mij een fantastisch
concept en structuur. DIt is een start-up die nu ongeveer 1 jaar bestaat en al ontzettend veel
gerealiseerd heeft in 1 jaar.
- ze zitten in de top 20 van de grootste miningbedrijven
- hun eerste coin orme is van okt op de beurs en noteert al in de top 10 van de coinsbeurzen.
Dit is zeer veelzeggend als je weet dat je zeer moeilijk binnen geraakt in die top 10 coinbeurzen.
- 40% van hun opbrengst wordt direct terug geherinvesteerd in meer miningcappaciteit.
- deze coin is gedragen en gebackuped door een eigen cryptoreserve (ORV genoemd) van
bitcoins, bitcoin cash, ethereum, dash en lite-coin. Een soort van crypto goud standaard die
voor een stevige basis koers zal zorgen. Deze ORV is nog maar recent in de running en is zich
snel aan het opbouwen. Met een paar weken zien we dat zeker weerspiegelt in de koers. Het
voordeel van deze ORV is dat hij dat de volatiliteit die de crypto"s kenmerkt, zal stabiliseren. Ik
heb deze week alvast nog orme bijgekocht. Orme kan je kopen op de cryptopia beurs via deze
link .
- wanneer je een account hebt binnen IQ CHAIN (registreer je hier, kan je je orme uit cryptopia
naar je account brengen en daar kan je ze 1 jaar vastzetten en krijg je elke maand 5% intrest in
ormeus cash coin uitbetaalt.
- hun 2de coin ormeus cash coin komt rond 5 okt op de markt en zal een betaalt coin zijn met
een eigen betaalapp en betaalautomaat. (zie foto hieronder). Deze kan je nu in pré-launch
aankopen via een crypto investeringspakket. Deze kan je ook 1 j vastzetten aan 5% per maand
(= 60% op jaarbasis)
- het is hun bedoeling om per jaar telkens 2 nieuwe coins te lanceren, met onderliggende
waardevolle projecten, telkens aan spotprijzen via hun investeringspakket.

Crypto investeringspakket van IQ CHAIN
Via deze investeringspacks kan je 2 heel beloftevolle coins verwerven in pré-launch aan een
zeer voordelige prijs.
67% DIRECTE winst bij intekening
Maar daar boven op krijg je bij elke investering direct 67% extra boven op je inlegsom aan gratis
cions en je oorspronkelijke investeringsom wordt je gedurende 308d dagelijks terugbetaalt in
ormeus cash coin.
- ormeus cash coin, die je nu aan 1.5$ vast kan aankopen. Deze coin is een betaalcoin (je zal er
alles mee kunnen kopen) en wil een pionier zijn in het aanbieden van een stabiele coin,
geruggesteund door een grote reserve die bestaat uit 50 miljoen orme coin. Deze coin kan je al
voor 1 jaar vastzetten in je account en je krijgt er 5% bovenop elke maand (= 60% extra per
jaar)
- de greenx coin die nu intenr aan 0.045$ te koop is, zal normaal rond augustus op de openbare
coin beurs noteren aan en vermoedelijke koers van 1$. Deze coin wordt geruggesteund door
een fantastisch product, nl een bakje dat je electriciteit omzet in direct verkoopbare data.
Hieronder zie je de mogelijke investeringssommen en wat je krijgt per pakket. Vraag me gerust
om meer info of om je accounts aan te maken.

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

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT
www.isahealing.eu

Facebook

coach/healer
www. zichtbaar.be

Twitter

Website

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.

