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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 24 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,

ADVERTEREN VIA DEZE NIEUWSBRIEF
Wens je hier te adverteren of je worshop te plaatsen kan je 5000 mensen bereiken.
Bijdrage 85€ excl btw.

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

Verbetenheid, een ongezonde
emotie
Ik hoop dat jullie dankzij mijn artikels je meer bewust
worden van de gelaagdheid van je dagdagelijkse
leven en daarmee ook met de impact van woorden.
Woorden zijn een gedachte-elementaal en een elementaal is energetische vorm
met een bepaalde lading of frequentie. Het is de frequentie of lading die informatie
voor de vorm in zich draagt.
In het geval van een woord-elementaal is er vooreerst de lading van liefde. Is het
woord ontsproten uit angst dan is het een angst elementaal, is het woord gedragen
uit liefde zal die elementaal liefde versterken. Een elementaal is even levend en
krachtig als een mens. De mens is een mens-elementaal.
Verbetenheid en zijn werking
Om het woord beter te begrijpen zoek je naar de essentie, deze is hier beten. Beten
is de verleden tijd van bijten dus het toont aan de oorzaak in het verleden ligt maar
dat hij er nog steeds in bijt. Op die manier wordt het werkingsmechanisme beter
zichtbaar.
De zin:" wat een verbetenheid legt die aan de dag" heeft een meer onbewuste
impact en brengt je in een gevoel van proberen afstand te scheppen. Het is alsof je
ongemakkelijk voelt bij die persoon maar je weet niet goed hoe waarom. Maar je
voelt wel dat die persoon geremd en verstart is.
Echter als je zegt: " wat bijt die persoon zich toch daarin vast" dan gaat er als het
ware een andere wereld open. Je voelt je nu niet meer "bedreigt" maar je krijgt een
inkijkje in het drama of mechanisme die die persoon in de ban houdt. Op dat
ogenblik kan jij een positieve samenwerking aangaan door de ander zich bewust te
laten worden van het feit dat hij zichzelf hypnotiseert of in de ban houdt van iets.
Enkel wie leeft vanuit angst en zelf afwijzing kan zich ergens in vastbijten. Vaak kan
je de geest van die andere persoon terug openen door het gewoon anders te
verwoorden.
Je zelfvastbijten is jezelf verkrampen en op slot zetten.

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

Volle maan in de
comfortabele stier: 24
oktober 2018
In de nieuwe maan van 9 oktober stonden 8 van de 9
planeten onder de middellijn (versterking van de
verinnerlijking). Echter met deze volle maan is het weer full house, je mag alle
registers opentrekken en er voluit voor gaan. De jacht is open lieve mensen, met
deze jachtmaan.
De stand van mars toont jou waar jouw persoonlijke jacht nu om draait of waar jij nu
jacht mag op maken. Je mars is de strijder, je daadkracht en meer nog, het is dat
wat je letterlijk in je mars hebt ;-), waar je deuren meer kan openen. Tenzij je je
natuurlijk nog in slaap en onwetendheid bevind, zonder enige idee of notie van het
feit dat jij iets heel unieks in je mars hebt.
Het jachtseizoen is open
Een kijkje bij de natuur leert ons volgende: de dagen worden weer korter en dra
vallen de bladeren van de bomen. Er is minder daglicht wat wil zeggen minder
power of nood aan manifestatie of uitwerking. Hierdoor komt er meer ruimte vrij om
je batterijen terug op te laden en in die rust wordt de essentie of raamwerk in je
leven duidelijker zichtbaar. Maar eerst mag je nog een wintervoorraad aanleggen.
Naar hartelust jagen op wat je lekker & leuk vind of op wat je kan voeden in de
komende rustperiode.
In de zomer is het een, laat maar tonen wat je in huis hebt (=bloeien en uitwerken).
In de herfst is het een analyseren wat werkte en wat niet, wat je zal behouden (de
stammen en takken) die volgend jaar weer mogen bloeien en vrucht dragen. De
kiem voor volgend jaar leg jij nu of bepaal jij nu. Hoe bewuster je dit doet hoe beter
natuurlijk.
Deze kiem is wat jij nu mag ontdekken, waar jij mag op jagen de volgende 2 weken.
De mars staat in waterman. Dat zal je helpen ontdekken welke vorm van beperking
je nu nog het meeste remt om voluit te leven, vanuit de vrijheid van wat voor jou
goed aanvoelt. Hou de volgende 2 weken een soort van dagboekje bij en telkens je
je geblokkeerd of geremd voelt, noteer je hoe en waarom je je geremd voelt. Dit zal
je volgend jaar helpen in het uitwerken van dit thema. s In de volgende 2 weken zal
een rode draad zich duidelijk aan je tonen.
Volle maan in stier
De volle maan staat juist op de 1ste graad van stier wat inhoudt dat ze nog de
nasleep zit van de ram. In ram werkt de energie als een stormram, waarbij het zaad
alles op alles zet om geboren te worden of door de materie heen te breken. Dan
komt de energie in stier, een beetje beduusd omdat ze er doorgebroken is en ze
geen blijf meer weet met die gefocuste ramkracht ( ambitie om te leven) Je kan nu
een gevoel ervaren van een soort verwarring of proberen remmen “een hé, wat
nu?”. Je bent er wel maar je hebt nog niks? Om dit wat-nu te beantwoorden, mag jij
jezelf volgende vraag stellen: “ wat wil ik en waarom wil ik wat ik wil. Wat is je doel
erachter, wat wil je ervaren?”. Het zal een duidelijke uitwerking vergen in je
dagelijkse leven want het is een volle maan maw uitwerking naar buiten in de
materie. Uitwerking is altijd interactie met anderen.
Wat geeft jou stabiliteit en comfort?
Het zaad (idee) wil doorbreken. Wel je bent er, proficiat. Maar wat wil jij nu gestalte
geven? De maan in stier geeft je als tip: stel nu voor jezelf scherp of probeer voor
jezelf te verduidelijken, wat jij nodig hebt om je je comfortabel en goed in je eigen
vel te voelen. In stier ontdek je wat jou stabiliteit geeft. Het is een zeer praktische
energie die de dingen graag simpel houdt. Je hebt eten, warmte, liefde en onderdak
nodig. Ontdek wat jouw basis wensen zijn, VANUIT je gevoel. Je kan wel denken, ik
heb dit of dat nodig, maar mocht je dan invoelen zou je kunnen merken dat dit je
helemaal geen voldoening geeft. Elke persoon is uniek en legt zijn eigen unieke
klemtoon. Hoe is jouw invulling? Ik kan wel sla lekker vinden maar jij helemaal niet,
en toch valt het onder de noemer voeding. Kijk wat elke basiswens voor jou
concreet inhoudt.

Met elke volle en nieuwe maan geef ik een groepshealing, die doorgaat vanop
afstand. Hiermee help je jezelf om beter aan te sluiten of de kosmische insteek. Het
verslag achteraf geef nog extra insteek en is een tool om zelf mee aan de slag te
gaan in je persoonlijk proces.
Jouw eigen comfort ontdekken
De maan maakt verschillende aspecten die je zullen helpen begrijpen
– conjunct uranus in stier: uranus staat van 2018 tem 2025 in stier wat zorgt voor
zowel persoonlijk als collectief een herbekijken van het financiële waardensysteem.
In de plaats van slaaf te zijn van je geld, mag jij in de volgende jaren leren hoe jij je
geld ten dienste van je plezier kan aanwenden. Ik heb geleerd dat mijn veiligheid en
comfort totaal los staat van mijn geld, maar dat het alles te maken heeft met de
mate waarin ik ja zeg tegen mezelf (de bron). Ik heb in mijn leven al 2x zwarte
sneeuw gezien, dus ik weet wat het is om slaaf te zijn van geld. Geld joeg me angst
aan en ik was ertegen, nu geniet ik ervan omdat het mijn leven verrijkt.
Je beslist zelf of jij in de ban blijft van het geld of niet. Voor wie de tarot kent, deze is
de kaart van de duivel. De duivel is de leraar die je leert om te begrenzen, voor
jezelf te kiezen, voor je innerlijke rijkdom. De bron is almachtig, het geld is maar een
instrument. De volgende jaren leer jij en het collectief, bepalen wat echt waardevol
is voor jezelf en wat niet. Maak een wijze keuze: slaaf zijn van of je laven aan de
bron. In uranus kan een inzicht inslaan als een bliksem, have fun.
-maan oppositie zon in schorpioen: geeft een stuwende kracht naar essentie en
daarmee duidelijkheid. Niet meer dat halfslachtige ik wil wel maar…..Vraag je
partner of kinderen eens je te helpen jezelf bewust te worden van alle maar’s in je
leven. Je zal schrikken van hoe vaak jij excuses zoekt. Wees echt en eerlijk met
zelf, dan pas kan jij tot volle wasdom komen.
– maan oppositie venus in schorpioen: ontdoe je van alle vormen van
oppervlakkigheid, wees trouw aan jezelf en gevoel, zet je eigen waardenstelsel
centraal in jouw leven. Leer leven vanuit jouw waarden dan ben jij een pure uiting
van liefde. Zolang je leert te leven vanuit een ander waardenstelsel ben jij als een
puist op het gezicht van de bron. Je bent geschapen om jouw unieke plek en
uitingsvorm aan te nemen, zodat je de schoonheid van de bron kan weergeven.
– maan driehoek saturnus in steenbok: ontdek voor jezelf wat een zinvolle
invulling is voor jou. Neem enkel verantwoordelijkheid voor jezelf. Beantwoord enkel
aan je innerlijke bron en respecteer enkel deze.
Schorpioen op het 7de huis: waarmee verbind jij je?
Waar ben jij je bewust van in de ander? De ander als spiegel voor jezelf. In
schorpioen kan jij eindelijk openstaan voor de reflectie van de ander, voor dat ander
stuk in jezelf dat je nog afwijst. Het geven en nemen. In schorpioen betekend het
dat jij nu nood hebt aan gevoelszekerheid, een echt thuiskomen zoals een twinrelatie. Er is nood aan intens; echt en diep contact. Met andere woorden aan een je
helemaal durven open te stellen en over te geven aan de het leven.
Met venus in het 7de huis in schorpioen tegenover maan/uranus zal een treffen zich
afspelen binnen het thema relaties. Hoe ziet jouw huidige relatie eruit? Is een
afhankelijksheidsrelatie of is een aanvullende relatie waarbij twee zelfstandige
entiteiten van elkaar genieten, zonder elkaar nodig te hebben. Hier zullen dode
relaties die je steeds weer blijft voeden uit onmacht, door de mand vallen. Ben jij
bereidt je relatie of een idee los te laten en eerste en relatie met jezelf aan te gaan
voordat jij je openstelt voor iemand anders?
We horen elkaar terug binnen 2 weken met de nieuwe maan van 7 november.
Maximum profiteren van deze krachtige energie
Dan kan je inschrijven voor de groepshealing die doorgaat op afstand. tot 24 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/

Krampen en spieren, wat
vertellen ze je?
Elk orgaan en elke klier is via de meridianen of
energiebanen, verbonden met een bepaalde
spier(groep). Elk orgaan is op zich verbonden met een
bepaald emotioneel thema. Dat wil zeggen dat als je vastloopt in een bepaald
thema, de daarmee corresponderend orgaan en zijn spieren deze blokkade of pijn
zullen manifersteren of demonstreren.
Je fysieke houding als spiegelbeeld van je innerlijk houding
Het leven is juist zo boeiend en veelzijdig omdat alles met elkaar samenhangt. Heb
je er al eens bij stil gestaan dat je je lichaam letterlijk spreekt. Kijk maar in de
spreekwoorden:
- hij staar erbij als een geslegen hond (je kan je al de houding direct voorstellen:
gebogen schouders en kop naar beneden
- die persoon torst heel wat lasten: het hoofd zal als het ware voor de romp hangen
en er zal hoog op de rug zelfs een bochel kunnen zijn
- haantje de voorste: is iemand die zijn borst helemaal vooruit zal steken
- het is een verbeten mens: zijn gelaatsspieren zullen bijna verkrampt zijn
Verzuurde gedachten zorgen voor hard-nekkige problemen
Voorbeel maagzuurproblemen. Deze bezorgen je enkel last als jij jezelf onder stress
zet en stress komt door verzuurde gedachten. Verzuring ontstaat door moeten en
plicht die je remmen in je levenslust, er mogen zijn en stromen.
Overbezorgheid zet zich op je maag
De spieren die verbonden zijn met je maag lopen oa via je nek. Vandaar dat veel
mensen met een stijve nek rondlopen. Bij kinderen wordt dit wel eens het KISS
syndroom genoemd, waarbij een baby darmkrampjes krijgt t.g.v.
bewegingsbeperkingen in de nek. Dit probleem komt echter ook onder volwassenen
voor.
Kramp is een soort van kortsluiting
Veel mensen kennen de kuit-kramp en fysiologisch wil dat zeggen dat er en tekort is
aan zout, vochtverlies en moeheid.
Volgens de kinesiologie zijn de kuitspieren verbonden met de adrenalineklieren en
deze bevinden zich bovenop de nieren. Wanneer je jezelf onder te grote stress zet,
heeft dat een zware impact op je nieren.
Natuurlijke fysieke ondersteuning
Een emotionele break nemen antistress. Ondersteun wijs, gebruik dit middel kort en
pak je emotioneel patroon aan.
Een natuurlijk middel voor soepele gewrichten en kraakbeen voor mensen die het
zichzelf moeiljik maken: FYI
Een natuurlijk middel voor mensen die over zich laten lopen en zichzelf wegcijferen
flexisan
Een natuurlijk middel voor gewrichten, darm en luchtwegen, ideaal voor
zwaarmoedige mensen BoswelliaPhyt
Vul bij je bestelling code ISAH334 in en je krijgt op je hele bestelling 10% korting.

Cryptocurrency je TOEKOMST
wees er op tijd bij

Grote spelers op de cryptomarkt
Lang is geprobeerd om crypto af te doen als een tijdelijk iets, een toevalstreffer. Echter op
vandaag blijken de klassieke finaciele structuren meer en meer op de kar van de crypto te
springen. Zo ook de big big binnen de financiele wereld, met name Fidelity. Dit bedrijf is de
grootste vermogensbeheerder op aarde en waakt dagelijks over een vermogen van 7,2 biljoen
USD. Of of het bevattelijker te maken, 7.200 miljard USD.
Enkel de grote institutionele beleggers, hedge fondsen, family offices, pensioenfondsen, … het
grote geld komen met Fidelity in aanraking.
Het is dan ook breaking nieuws dat zij een nieuwe afdeling opgericht hebben voor bewaring van
crypto. Ook hier willen ze weer het voortouw nemen en een hoofdrol spelen.
Crypto staat nog in de kinderschoenen maar het is geen verhaaltje meer. De grote spelers
hebben het gesnapt en springen mee op de kar. Hierboven kon je lezen dat vanaf 2018 tot 2025
uranus in stier ons zal helpen het waarden- en financieel stelsel herbekijken.
Ik heb geen glazen bol maar als ik zie welke vlucht of beweging crypto maakt sedert 2017-2018
dan denk ik met crypto een goeie weg in te slaan.

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 ewallets 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 rond 15 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 15 okt op de markt en zal een
betaalcoin 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.

