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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 9 oktober 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 & datum
Abonnement: 120€ = 8 + 2 gratis,

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/

Een andere reis…. jij kan ze
maken….
Voor zij die echt hun passie opnieuw willen voelen en beleven.
Out of the box met avontuur aan de buitenkant en in jezelf.
Een reis waarvan je nieuwe inzichten en verlangens
meeneemt en niet alleen prachtige foto’s en souveniers.
Een reis waarna je naar huis keert met een veranderend
bewustzijn waardoor de wereld om je heen niet meer dezelfde
is.
Jij kan kiezen voor zo’n reis. Maart 2019 reizen we af naar het zo andere India en Nepal onder
leiding van mezelf en een ervaren Indische chauffeur en gids.
Wees er snel bij aangezien de plaatsen beperkt zijn. Laat iets weten voor 15 december 2018.
Je vindt meer informatie op de link
https://vangriekenlucia.weebly.com/purity-for-india-and-nepal.html
Spreekt het je aan, laat iets weten via mail vangriekenlucia@hotmail.com of gsm 0494/123652

De 2 soorten (ge)weten
In de vorige nieuwsbrief stelde ik volgende vraag: " Ook een
geweten is gekleurd door de dualiteit. Je hebt maw 2 soorten
weten of geweten. Wie bewust mijn artikelse en nieuwsbrieven
leest zou hierop het antwoord kunnen weten.
Ik heb toch behoorlijk wat reacties hierop gekregen echter
maar weinig correcte antwoorden of antwoorden waarbij ik
voelde dat het niet gedragen werd. Heel wat mensen hebben
er wel een idee van maar nog niet echt begrip. Wie me al een
tijdje volgt zal waarschijnlijk al door hebben dat ik de
subtiliteiten van alles blootleg. Het leven bestaat uit vele
gelaagheden en het is de kunst om door de lagen te zakken
totdat het super eenvoudig wordt, nl de kern of essentie. En
juist door die subtiliteiten te begrijpen kan jij de magie
aanwenden in je leven. Heel wat mensen apen maar na
zonder het eigenlijk echt goed te begrijpen en het is juist het begrip dat zo belangrijk is.
Hieronder geef ik de meest voorkomende antwoorden weer en de bijsturing.
1. In ons weten is er weten vanuit liefde of weten vanuit angst. Er wordt zo gemakkelijk sproken
over liefde en angst en technisch klopt dit antwoord maar hier miste ik de aanduiding hoe je
weet dat je met liefde of angst te maken hebt.
2. Weten komt vanuit helderweten. Dat wat je diep van binnen opmerkt, weet. Je hoeft de
woorden niet te vinden, simpel je weet…Hier terug hoe kan je dingen vanbinnen opmerken?
Wat houdt dat simpel weten, dat zonder woorden in?
3. Wijsheid en kennis Hoe koppel je dat aan het weten?
4. HET WETEN (de kennis, het aangeleerde) (BEWUST) en HET VOELEN (ONBEWUST) Hier
is het juist omgekeerd de kennis het aangeleerde is juist dat waar je je onbewust van bent.
Het voelen is juist dat waar je je bewust van kan zijn.
5. het weten met het hoofd , wat is aangeleerd in opvoeding en cultuur , en het weten met het
hart , het innerlijk weten HIer ook terug hoe weet je met welk weten je te maken hebt?
6. -1ste weten= het innerlijk weten, een diep weten als résumé van vorige levens en
ervaringen.-2de weten= het weten ons opgedrongen door de buiten-wereld:opvoeding,
overtuigingen, aangeleerd gedrag...Hier zoek je het veel te ver want hoe kan jij weten wat je
ervaren hebt in vorige levens en hoe kan jij eruit putten of contact mee maken?
7. Weten=kennis..Weten= innerlijk weten, vanuit de Bron, hogere zelf, universele bibliotheek.
What ever. Hier ook het lijkt alsof er maar lukraak naar gegooid wordt. Het is echt belangrijk
dat je begrijpt wat de begrijpen inhouden en hoe ze zich in je leven manifesteren
8. Essentieel weten (weten vanuit je essentie) en ego weten ( ‘ik weet het beter’ weten) Er is
alleen een stil weten dat ik Ben... Hier ook er is een idee maar het is nog niet gedragen.
9. innerlijk weten - intuïtie / geweten - normen en waarden De vraag wat uit welke 2 weten het
geweten bestond. Hier ook er is een idee want intuitie is onderdeel van het ene weten en de
normen en waarden idd van het andere maar hoe weer je met welk weten je contact hebt?
Het antwoord was: het denkend en voelend weten
Het denkend weten is iets dat logisch, beredeneerd en uit te leggen valt. Het zit enkel in je
hoofd, je handelt vanuit emoties, vanuit niet goed voelen, vanuit oordelen (wat je ooit hoorde).
HIer leef je buiten jouw realiteit, je leeft in een illussie, in een idee en verhaallijn, met een begin
en eindpunt. Je leeft op automatische piloot, onbewust.
Het voelend weten is onlogisch, het is zwart (voelt niet goed) of wit (voelt goed) en je kan er
geen reden voor opgeven het is nl een gevoel. Het zit of je gebruikt er je lichaam en zintuigen
voor, het lijkt alsof alle stukjes op zijn plaats zijn. Met je gevoel zijn er oneindige mogelijkheden.
Het is je op het lijf geschreven. Je leeft heel bewust en invoelend.
het wetend denken = emoties en hoofd, oordelen (automatische piloot in onbewuste)
het wetend voelen = is juist het pure bewust zijn en intuïtie , het voelt gewoon goed of slecht

Cholesterol natuurlijk verlagen
Enkel te nemen als bloedonderzoek uitwijst dat je een te hoge
cholesterol hebt.
Ik heb al van veel mensen vernomen dat ze super tevreden
zijn van deze rode rijst capsules en dat hun cholesterol binnen
de 3-4 weken een duidelijke normalisatie toont.
Zowel mijn ouders en broer nemen het als de 94-jarige moeder van een vriend en nog een paar
kennissen, die ik van dichtbij kon opvolgen. En allen zijn ze vol lof over het resultaat. Hun
voedingspatroon is ongewijzigd gebleven.
Je kan ze hieronder bestellen en als je de code ISAH334 intikt krijg je op je gehele bestelling
10% korting
Cholesteril forte 90 capsules voor 39.86€
cholesteril gewoon 90 capsules voor 27.66€
cholesteril forte 30 capsules voor 14.98€
Voor wie tegelijkertijd ook bewust emotioneel wil werken
klik hier

9 oktober 2018 nieuwe maan in
weegschaal: jezelf geluk en
harmonie toestaan.
Wat me opviel is dat alle planeten uitgezonderd uranus, onder
de middellijn vertoeven. Dat ondersteund de verinnerlijking
want onder de lijn werkt alles verinnerlijkt of introvert uit. Met nieuwe maan ligt de klemtoon
sowieso meer op het innerlijke leven. Ervaar je meer behoefte aan rust, een eerder verward dan
gefocust zijn maar hierdoor ben je ontvankelijk voor voor nieuwe ingevingen. Dat komt omdat je
meer openstaat voor je innerlijke roep. Blijkbaar zullen er een paar heel belangrijke innerlijke
issues uitgewerkt worden wat zal resulteren in duidelijk nieuwe zaadjes (visie). De periode net
na nieuwe maan is de beste om in te zaaien.
Deze nieuwe maan is sterk verbonden met de maan eclips in leeuw van januari dit jaar. Dit
omdat ze exact hetzelfde aspect maakt met neptunus en de planeet ceres. Er is hierdoor een
soort van focus op de status van vrouwen, die alleenstaand zijn of buiten de klassieke patronen
vallen, éénouder gezinnen.
Uranus in stier 8ste huis
Uranus is de enige planeet die boven de middellijn staat en die extravert zal uitwerken. Hij is de
energie van de dwarsligger, waarbij alles kan en mag. Uranus zorgt ervoor dat je je bewust bent
van het feit dat je een individu bent en de mogelijkheid om uniek en authentiek te kunnen
handelen. In het 8ste huis zal je ego duizend doden sterven want uranus doet lekker zijn eigen
ding. Handel je vanuit egoïsme en plicht, kan je stevig op je bek gaan in deze energie.
Uranus is het weten dat jij een straaltje van de oerbron bent, uniek en even krachtig als de bron.
De uitnodiging om te ontdekken wat jouw unieke straal of potentieel inhoud. Als je deze energie
niet begrijpt of kan hanteren ben je wispelturig, ongedurig, tegendraads, hyperactief en onrustig,
extreem, vervreemd. Je kan deze leren hanteren door in de eerste plaats het leven als een
avontuur te zien in plaats van een tranendal. Dan je eigen waarheid te volgen, je creatief en
vindingrijk op te stellen, om authentiek te durven zijn, respect voor het leven, acceptatie van het
feit dat je altijd vrij bent en begrip dat alles evenwaardig is.
Nieuwe maan conjunct ceres en inconjunct neptunus
Kijk eens terug naar de laatste week van januari en de maand februari. Op deze thema's of
omstandigheden (innerlijke twijfels, relaties, werk, familie, ...) mag jij in de volgende 4-5 weken
zeker herhaling verwachten want het is de bedoeling dat je deze nu volledig begrijpt, uitwerkt en
afrond. Er zijn nog losse eindjes vanuit die periode.
Ceres de wijze moeder energie
Ceres conjunct maan is een energie zeer liefhebben en ondersteunend is met het nodige
respect voor ieders pad. Onder deze energie valt de oude wijze (moederenergie) die haar
wijsheid deelt zonder, deze aan de ander op te leggen. Wijsheid wordt soms als hard ervaren
omdat het ontdaan is van emoties en drama”s. Een wijze heult niet mee via medelijden maar
accepteert gewoon het pad. Een wijze weet dat lijden onbestaande is en zal zich als een goede
ouder gedragen door zijn/haar kind/leerling, de ruimte te geven om zelf te ervaren en tot inzicht
te komen.
In deze energie kan je extra openstaan voor hulp aan zwerfdieren of andere behoeftigen. Als je
je hiertoe aangetrokken voelt doe het dan van uit liefde en nooit vanuit medelijden. Handelen
vanuit medelijden versterkt enkel de ander in zijn/haar zelfafwijzing.
Heb jij een liefdeloze of afwezige moeder, een bezitterige of verstikkende moeder, dan zal deze
pijn uitvergroot worden. Hiermee krijg jij de kans om dat gebrek los te laten en te ontdekken dat
jij perfect in staat bent om jezelf te koesteren en te steunen. Zelf ben ik een ongewenst kind en
ik ben gedragen en gebaard door een BAARmoeder maar ik heb nooit het gevoel gehad een
moeder te hebben. Ze was er wel altijd en kookte lekker maar emotioneel is/was, ze er nooit. Ik
vertrouw haar ook voor geen meter.
Maar het moment dat ik mezelf leerde koesteren had ik geen moeder meer nodig, kon ik mijn
fysieke moeder ontslaan van deze taak en kan ik als een wijze liefhebbende vrouw haar nu haar
pad van harte gunnen. Ze is nog steeds afstandelijk, gesloten en manipulatief, maar het raakt
me nog maar weinig enkel als ik me terug open stel voor haar ben ik eraan voor de moeite.
Dit openstellen is een zeer subtiel gegeven en is belangrijk dat je dit goed begrijpt. Als je jezelf
bent, dan stel je je enkel open voor jezelf open en heb je niks anders nodig. Stel je je open voor
iemand anders door voorbeeld aandacht of hulp nodig te hebben, dan komt hun energie binnen.
Als je echter gewoon jezelf deel door daar te zijn zonder hen nodig te hebben, zonder iets van
hen te verwachten dan kan je genieten van wie ze zijn.
Het leven is zo bijzonder subtiel en de lijn tussen het subtiele en de substantie is flinterdun.
Enkel een stevig bewust-zijn zorgt ervoor dat je het onderscheid kan maken.
Ceres en voeding
Moederliefde is ook voeding, zowel emotioneel als fysiek. Ceres daarmee ook naar granen, bier,
kruiden, marihuana en opiaten. Het thema voeding zal weer opspelen. Kijk naar hoe jij je voedt.
Zijn er verslavingen zowel aan gedachten of aan voedingsmiddelen? Onderzoek het waarom
van die dingen, ontdek waarom je je slecht voelt en herstel te balans door keuzes te maken die
je goed gevoel ondersteunen.
Wat typeert de wijze?
Als wijze blijf je gemakkelijk in je centrum omdat je vanuit eigenliefde leeft. Hierdoor ben je
ontdaan van schaamte, schuldgevoel en medelijden vanuit de wetenschap dat je maar tot
wasdom kan komen als je al die fases zelf doorgemaakt hebt. In weegschaal zal je merken dat
je gemakkelijker uit je oordelen kan stappen en je dichter bij je gevoel en innerlijk weten kan
komen. In weegschaal zoek je naar geluk en harmonie. Kijk waar je begin dit jaar
doorgeschoten bent in het je nog willen bewijzen en bevestigen (leeuwenergie) en neem nu je
kans om je balans te vinden in datzelfde stuk. Ceres/maan is een begrijpende, accepterende
moederlijke energie, zonder oordeel.

Kom nu vanuit dat inzicht tot balans en je zal merken dat je leven veel gemakkelijker wordt als
je leeft vanuit je centrum van eigenliefde in plaats van buiten je centrum in de jungle van je
emoties.
Ik merk dat dit jaar echt draait om healing van de moederenergie en de moederbloedlijnen. Ik
krijg ook heel veel aanvragen op healing van de moederbloedlijnen en heel veel positieve
respons erna. Het is echt de rode draad van dit jaar.
Met deze nieuwe maan is er bij velen, collectief hier een diepe healing op mogelijk. Ceres of de
oermoeder is een dienstbare energie die ook healing brengt.
Maan inconjunct neptunus
Hier is sprake van een zeer grote gevoeligheid, een opgaan in het/de ander. Heel belangrijk is
om je regelmatig alleen terug te trekken om de overload aan prikkels te ontladen en terug in je
eigen energie te komen. In deze constellatie beschik je wel over een ontzettende
verbeeldingskracht (visualisatie). In deze verbinding zijn grensoverschrijdende uitvinden
mogelijk (internet, tv, telefoon) die ervoor zorgen dat mensen collectief kunnen verbinden met
elkaar. Intunen op de vorige leven, toekomst want neptunus werkt grensvervagend. Neptunus is
het kanaal van god, de cameleon. Met neptunus daag je je realiteit uit, schep je 'illussies' . In
essentie is materie pure illussie = een hardgeworden idee, want alles bestaat in essentie uit
energie.
Cheiron de wond en waar nu healing op mogelijk is
Cheiron staat in het 7de huis dus de kwetsing is een overgevoeligheid voor wat mensen over je
zeggen, voor kritiek. Pijnpunten in relaties door slechte ervaringen. Werkpunt hier is vertrouwen
op de relatie met jezelf. In vissen wil je ontsnappen aan druk, realiteit, plichten en is drugs,
alcohol of een sekte een tool om je eigen verantwoordelijkheid en kracht naast je neer te
leggen. Als je buiten je centrum leeft ben je hierbij overgevoelig voor de collectieve pijnen.
Healing tijdens deze maan ligt in het gebruik van muziek en het durven toelaten van je
gevoeligheid. Je gevoeligheid inzetten voor jezelf ipv tegen jezelf. Met andere woorden invoelen
of iets/iemand je een goed gevoel geeft of niet en aan de hand daarvan je keus maken.
Cheiron is ook inconjunct met mercurius dus je zal merken dat je uiting of uitdrukking wil
geven aan je diepste ik. De wens om uniek te zijn vanuit inzicht en balans ipv uit de leeuw = het
zichzelf stellen. De valkuil hier is dat je teveel informatie opzuigt waardoor je geen klaar meer
ziet. Gebruik de kracht van je zelfdiscipline om in te voelen en je grenzen te trekken. Weten
zonder voelen is waardeloos. Je kan maar tot wijsheid komen door weten om te zetten in
ervaring en zo de schifting te maken wat wel op je lijf geschreven is en wat niet. Enkel op die
manier kan jij echt gestalte geven aan je eigen unieke straal en frequentie.
Met cheiron sextiel aan juno, is er hier een prachtige kans om problemen op te lossen tussen
2 mensen die gescheiden leven. Ook om een ware partner aan te trekken.
Al bij al weer een duidelijke insteek voor de volgende weken, tot we op 24 oktober met de
volgende volle maan, onze volgende kosmisch tip krijgen.
Neem lekker je tijd en tot de volgende.
Maximum profiteren van deze krachtige energie
Dan kan je inschrijven voor de groepshealing die doorgaat op afstand. tot 9 okt om 23.30u.
Inschrijven door een email te sturen naar isabelle@isahealing.eu. Kost 15€ incl verslag
https://www.zichtbaar.be/klantervaringen-groepshealing-op-afstand/

Wie zich gelukkig voelt met het
geluk van anderen, bezit een
rijkdom zonder grenzen
Te vaak delen mensen uitspraken die goed klinken, die
uitblinken in emoties, valse nederigheid.
Leer als je dingen uitspreek omdat dat bewust te doen en gebruik er al je zintuigen voor.
Belangrijk bij je voelen is of je energie stroomt of niet.
Voel eens: bij het gelukkig voelen met het geluk van anderen , voel ik mij letterlijk uit mijn eigen
energieveld stappen, want ik zet de ander op de eerste plaats en stuur er dus mijn energie
naartoe. Zelf voel ik mezelf niet meer, het geeft je gebrek aan energie = armoede.
Het kan dus mooi klinken = denkend voelen, maar als je dieper invoelt kan je merken dat het
niet meer stroomt.
Je kan trouwens nooit gelukkig zijn met het geluk van een ander als je zelf ongelukkig bent. Je
kan maar geluk herkennen als je het zelf bent. Wel kan je jezelf wegcijferen en de ander het
geluk gunnen maar dat is totaal iets anders dan gelukkig zijn omdat de ander gelukkig is. JIj
bent altijd de spil en toetssteen in je leven, een concept dat voor ons als mens bijzonder moeilijk
te vatten is. Ik heb ook jaren in die valse nederigheid en wegcijfering geleefd.
Gelukkig gaf ik mezelf terug de toestemming om te voelen en te zijn.

Vitamine B en D bij hooggevoeligheid
Ik heb al ondervonden dat veel hooggevoeligen baat hebben
bij een juist preparaat van vit B & D, omdat een HSP veel
gevoeliger zenuwen heeft. Met de inname van een goed
preparaat kan je de stress van overladen zenuwen tot rust
brengen. Vit B"s zijn ook heel belangrijk voor je haar. Niet
voor niks zegt men altijd dat het haar toont of iemand gezond is niet.
Ik heb een tijd gezocht naar een goed vit B & D preparaat en heb er eentje gevonden dat zelfs
voor kids gemakkelijk te nemen is. Het smaakt namelijk als een snoepje.
Ik heb er een paar op voorraad en 1 doos 60 stuks 34€ + port . Neem je 2 dozen is het het maar
29€/doos + port. Zeer aangenaam om in te nemen daar het net als een snoepje is. En ideaal is
een kuur van 2 maand. Volwassene 2 per dag, kinderen 1 per dag. Als je twijfelt of jij er nodig
hebt, vraag me dan eerst voor je uit te pendelen of je het nodig hebt.
Bestellen kan tot 10 oktober door me en email te te sturen isabelle@isahealin.eu

Cryptocurrency je TOEKOMST
wees er op tijd bij

BITCOIN wat is dat juist en
hoe wordt de waarde
bepaalt?
Deze vraag is niet zo 1-2-3 te beantwoorden, omdat Bitcoin lastige materie blijkt te zijn. Het is
nog vrij nieuw. Het is prima dat het even duurt voordat je zelf kunt inschatten wat de
onderliggende waarde is.
De onderliggende waarde van Bitcoin moet je zoeken in iets anders dan wat je in de eerste
instantie zou verwachten. De onderliggende waarde komt voort uit een combinatie van factoren
die op een geniale wijze zijn samengebracht.
Kort samengevat: Bitcoin concurreert niet op basis van transactiekosten, snelheid,
schaalbaarheid en verwatering. Bitcoin concurreert op het feit dat de waardeoverdracht
transparant, censuurbestendig en permissieloos is. En niemand kan je betaling stoppen. En
niemand kan je bezit afpakken.
Daarnaast zijn er nog bijeffecten zoals: iedereen kan meedoen, geen discriminatie, geen
grenzen, geen centrale sturing etc. Bitcoin acteert als currency en payment system in één. Bij
fiat (currency) heb je banken (payment system) in dure prestigieuze gebouwen nodig.
Ook is er nogal wat verwarring als het gaat om digitale waarde: Is digitale waarde minder waard
dan fysieke waarde? Is mijn muziek die ik luister via Netflix (digitaal), minder waard dan toen het
op een cassettebandje (fysiek) stond? Is mijn Euro die ik via mijn internet bankieren zie
(digitaal), minder waard dan mijn bankbiljet (fysiek)?
Daarnaast is er ook veel verwarring over eigenaarschap van geld. Wie is nu precies de eigenaar
van je geld op de bank? Is dat de bank? Of ben jij dat zelf?
Ik ben van mening dat de bank de eigenaar is van het geld op jouw bankrekening. Want....
banken zijn tegenwoordig uitgerust met opsporingsdienstactiviteiten. Een bank kan ervoor
zorgen dat jij niet bij je geld kunt. Een bank kan elke betaling tegenhouden. Jij hebt aanvullende
permissie nodig van je bank voor bijzondere zaken, zoals grote overboekingen, of grotere
bedragen opnemen.
De één vindt het fijn om zijn geld compleet vrij te hebben van banken, terwijl de ander het een
fijne gedachte vindt zijn geld (veilig) op de bank te hebben.
Bij Bitcoin is de eigenaarschap heel duidelijk:
Eigenaar van private key van je Wallet = Eigenaar van je coins

Cryptocurrency is onze toekomst
De cryptocurrency staat nog maar aan de start van haar potentieel en zal voor de financiële
wereld hetzelfde betekenen als wat internet betekende voor onze communicatie.
Dankzij de digitale munt betalen we nu via internetplatformen ipv van via banksystemen.
De voorloper van een digitaal of online betaalplatform is paypal, dat ontstaan is in 1998 en op
20 jaar tijd de 3de grootste speler geworden is binnen de betalingsystemen.Zoals je hieronder
kan zien

De virituele wereld wint aan kracht
Alle betalingen verliepen tot de verschijning van de bitcoin of digitale munt, via het "papieren"
geld. De verschijning van de virituele munt is een mooi verschijnsel van de 4d wereld, waarin
we meer en meer bewust zullen worden dat het virituele of de energetische wereld de
onderliggende structuur is van de materie en ook de allesbepalende factor is.
Onderstaande afbeelding toont je welke topbedrijven nu al actief werken met en dus bitcoins
accepteren als betaling.
Men voorspelt dat 43% van de online betalingen in 2018, zullen verlopen via e-wallets maw via
cryptocurrency.
De enige reden waarom dit nog niet helemaal doorbreekt is omdat betalingen in bitcoin nog 3
nadelen kennen:
1. de vollatiliteit van de bitcoin
2. de lange transactietijden
3. en de hoge transactiekosten

Wat zou er gebeuren, mocht er een coin zijn met de
kracht van de bitcoin, zonder de 3 maar's!
Dan denk ik dat het hek van de dam is. Een coin die een gigantisch netwerk heeft, een veilig
betaalplatform, een stabiele coinwaarde, realtime transactietijden en een laag kosten plaatje.
Dat wordt gegarandeerd een knaller.
Wel deze coin heeft al het levenslicht gezien en is al in de running binnen het netwerk van IQ
CHAIN, en zal op 5 oktober officieel op de markt gebracht worden.
Wie begrijpt over welk potentieel het hier gaat kan nu aan pré-launch prijs instappen en bij de
pioniers zijn van dit unieke gebeuren.
De ormeus cash coin biedt een digitale munt binnen een digitaal platform dat voor iedereen
bereikbaar en bruikbaar zal zijn. Een uniek gegeven op vandaag.
De afbeelding hieronder toont de vergelijking met de andere betaalmogelijkheden en je ziet dat
ormeus cash coin scoort op ALLE facetten.

Een coin bedrijf met super potentieel
Het bedrijf waar ik zelf in geïnvesteerd heb is 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. Ik kan ook je account voor je aanmaken.
- 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 de orme cash coin verwerven in pré-launch aan een zeer
voordelige prijs

41% DIRECTE winst bij intekening

Bovenop de voordelige aankoopprijs krijg je voor 41% aan extra"s, dit in gratis orme cash coins
en in dollar. 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
waarmee je via de betaalapp online betalingen zal kunnen verrichten en ook betalingen in
fysieke winkels.
Bovendien kan je maandelijks 5% intrest krijgen (= 60% extra per jaar) als je je coins voor 1
jaar vastzet.
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.
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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.

