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CRYPTO NEWS
Oktober en november zijn de natuurlijke storm maanden, ook
op de beurzen. In december is er altijd opleving en in januari is
er champagne geknal. Gezien mijn zoektocht naar een nieuwe
woning, geen tijd voor financiele opvolging.

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 7 dec 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.

Lucia, is eind oktber vertrokken naar Nepal met 2500€ aan
gulle giften op zak. Met deze giften zet zij daar nu een
naaitatelier op, waarmee ze vrouwen de mogelijkheid geeft om
zelfstandigheid en zelfrespect te verwerven.
Ze leert hen om hun eigen kledij te maken en te verkopen
zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Heb jij ook een gul hart? Elke gift is van harte welkom. Je weet dat wat je geeft je maal 3
terugkrijgt van de kosmos.

Via Lucia haar blog kan je meegenieten van dit avontuur http://luciaontdekt.blogspot.com/

Verantwoordelijkheid, kracht
of valkuil?
In de vorige nieuwsbrief gaf ik duiding inzake
verantwoordelijkheid (hier lees je nog eens het artikel) en
ik sloot er af met volgende vraag.
VRAAG
Wie kan nu het verschil duiden tussen
verantwoordelijkheid als kracht of valkuil in het
bovenstaande geval?
De situatie was : De man, een uitmuntend timmerman,
zou dolgraag zelfstandig beginnen. Maar hij geeft zichzelf daartoe niet de toestemming,
omdat hij verantwoordelijk is voor zijn gezin. Hij denkt dat als hij een risico neemt, hij
daarmee zijn gezin in gevaar brengt (aan de bedelstaf brengt).
Als valkuil
Elke vorm van moeten, van plicht is een valkuil en maakt je zwak. Je wil dan een
antwoord bieden op een idee of een verwachting van anderen. Eenmaal je in een valkuil
valt, kan je er enkel piepkleine rondjes lopen. Er is geen stromen meer, geen je grenzen
verleggen, geen experimenteren en ontdekken meer.
In het geval van onze timmerman, hij zet zijn gezin op de eerste plaats. Hij wil zekerheid
voor zijn gezin. Maar bestaat er zekerheid? Ik heb al ontdekt dat de enige zekerheid, het
feit is dat alles constant in verandering en beweging is. Hoe meer ik leef vanuit mezelf
hoe minder zekerheden ik heb maar hoe meer mijn leven me perfect op het lijf
geschreven is.
Velen kunnen zeggen: mooi, hij staat voor zijn gezin. Maar wat als hij zijn gezin als
excuus gebruikt? Omdat hij bang is om zijn vleugels uit te slaan, bang om zijn grenzen te
verleggen en op zichzelf te vertrouwen?
Als kracht
Hoe zou zijn verantwoordelijkheid voor zijn gezin en meerwaarde kunnen zijn, een daad
van liefde?
Op het moment dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en zichzelf voldoende
ruimte geeft om zichzelf te ontplooien, zal hij iets te bieden hebben. Nu lijdt zijn gezin
mee met hem, want ze zien hem worstelen en afglijden. Ik kan me moeilijk inbeelden dat
ik me als echtgenote veilig zou voelen als ik mijn echtgenoot zo zie worstelen en afglijden
naar een burn-out.
Hij is bang om een risico te nemen maar onthoud, dat je ziel juist op aarde komt om te
experimenteren en het avontuur aan te gaan. Het avontuur is het ontdekken en zichtbaar
maken avn je talenten. Je vergroot juist je risico op armoede en ziekte als je je gevoelens
het zwijgen oplegt. Als je probeert op zeker te spelen.
Wat als de man eindelijk zijn krachten kan laten stromen, genieten van zijn creativiteit en
een succesvolle zaak opbouwt, waarbij hij zich goed en krachtig voelt en trots kan zijn op
zichzelf. In dat geval zal zijn vrouwtje zeker meer plezier hebben aan een man die goed
in zijn vel zit, zal hij ook zin hebben om leuke dingen te doen met zijn kids want hij zal
genieten van meer financiele overvloed en meer levensvreugde.

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

Nieuwe maan 7 december 2018 in de
idealistische boogschutter
Nieuwe maan (zon en maan vallen samen) is altijd de
aankondiging van een nieuwe fase. Voelen en denken kunnen
dan gemakkelijker samenvallen.

Boogschutter is een vuurteken (vurig, passioneel, optimistisch,
humor, openhartig en idealistisch). Je zal merken dat er nu
veel nieuwe ideeën bij je kunnen binnenkomen en die kunnen
toekomst gericht zijn. Belangrijke vraag die je jezelf mag stellen is of je plannen realistisch zijn
en of je hiermee eerlijk naar jezelf bent. Sta je stevig me je voeten in het nu, of ben je al teveel
met je toekomst bezig?
Boogschutter probeert wel eerlijk te zijn maar kan soms teveel de zin proberen door te drijven
vanuit idealisme. Met kijken of je plannen realistisch zijn bedoel ik dus te kijken in welke mate is
je plan een impuls van moeten is en of het echt vanuit een eerlijke hartewens ontsproten is.
Kijk welke losse eindjes er nog zijn vanuit de laatste maand. Welk thema bleef je hier irriteren?
Nieuwe maan in 1ste huis in boogschutter
Een boogschutter is onafhankelijk, wil reizen, wil ontdekken, wil boven alles zijn horizon
verruimen. Hij is altijd in beweging, heeft uitdagingen nodig, vrije vogel, wil creatief zijn en
grenzen verleggen. Het eerste huis is het hoe jij je uit. Wel met deze maan zal je je gedragen
als de boodschapper. Je zal je grenzen willen verleggen, willen uitbreken, een doel willen, en
boven alles meer avontuur en levensvreugde willen.
Pas op om je zin door te drijven of in de valkuil van idealisme te vallen. Er is geen ideaal want
de enige constante is constante verandering. Het vraagt moed om op aarde te zijn want alles is
steeds in beweging. En omdat de mens meestal vanuit zijn hoofd leeft in plaats vanuit het hart;
is het bijzonder lastig op je over te geven aan de stroom. Leven van uit je innerlijke bron en
stroom is leven in het nu, steeds invoelend en stromen op dat wat je vreugde geeft.
In deze energie mag jij ontdekken wat jou inspireert en levensvreugde geeft. Belangrijk is om
realistisch te zijn en hulpvaardig, waak je voor perfectionisme en pietluttigheid want dat dooft je
vuur. Leef je in, voel, gebruik je fantasie en wees nieuwsgierig. Laat anderen de nodige ruimte
want in je enthousiasme kan je de ander willen overtuigen, doe dat niet. Beloof ook enkel wat je
echt waar kan maken.
Maan vierkant neptunus/mars in 3de huis in vissen
Je mars of energie is in de greep van de illustere neptunus. Dat kan ervoor zorgen dat je de
harde wereld op de achtergrond zwiept en dat je deze liever ontvlucht in romantische
boeken/films, of in actie films met echte helden. Dit proces kan je al een paar maanden partnen
spelen omdat neptunus retrograde was. Dat is nu de laatste uitloper ervan.
Er is een betoverend veld van aantrekkingskracht op alle niveau nu mogelijk, zowel fysiek,
seksueel als mentaal. Je drive is gekleurd door geloof en dromen en je gevoel of roeping kan
zich duidelijker roeren. Ga niet strijden voor je dromen of idealen, veel beter is om je energie te
richten op het zelf een levend toonbeeld zijn van je ideaalbeeld of roeping. Laat je roeping of
ideaal beeld geen verslaving zijn want dan stroom je niet meer. Durf je denken en visie elke dag
opnieuw bij te sturen.
Neptunus loopt sedert 24 november weer direct. Gelukkig want als hij retrograde loopt lijkt het
vaak alsof je iets niet niet kan pakken, alsof je steeds naast het net vist. Neptunus is geen
gemakkelijk energie omdat ze je terug in contact brengen met je droomwereld. Je wil dan
inderdaad de realiteit ontsnappen en vluchten in idealen van romantiek , helden of sprookjes.
Toch zijn dat waardevolle momenten want op die momenten kan je ontspannen en weer contact
maken met je dromen. Als je steeds in overlevingsmodus bent verlies je jezelf. Het is dodelijk
om je dromen op te geven. Zolang je onderscheid kan maken tussen dromen en realiteit en je
begrijpt dat jij , met je daden de brug bent, komt alles goed. Je mars (energie, ambitie en
daadkracht) is nu sterk gekleurd door de vissen energie. Je zachtheid kan naar buiten komen, je
mededogen, je dromen, je opgaan in het groter geheel….Voel je je niet begrepen is de valkuil
hier om je te willen terugtrekken uit de wereld. Blijf dan contact houden met je dromen en blijf
bereid om in de wereld te blijven experimenteren. Accepteer dat dingen gebeuren op het voor
jou juist moment en niet wanneer jij denkt dat het het juiste moment is.
De drang om een hoger doel te dienen kan hier zeer aanwezig zijn, weet dan dat je het hogere
doel dient als je stroomt en leeft vanuit je gevoel. Zolang je denkt iets te moeten neerzetten of
iets te moeten doen, schiet je al naast je doel.
Mars is ook woede dus als je je misleid of verraden voelt kan dit nu heel duidelijk naar boven
komen. Kijk dan waarom jij de ander dacht nodig te hebben? Waarom jij niet op je eigen gevoel
en wijsheid durft te vertrouwen? De boogschutter wil de waarheid, haal die naar boven en laat je
tot niks dwingen of manipuleren.
Mercurius loopt weer direct in schorpioen
Oef, Mercurius is de dag voor de Nieuwe Maan ook weer direct gaan lopen. Dus communicatie
en afspraken zullen nu weer vlotten. Zaken en contacten die onduidelijk waren kunnen nu weer
helder en to the point verlopen. Het voelt alsof de puzzelstukjes op zijn plaats aan het vallen
zijn. Een verhuis of project krijgt vorm, nieuwe baan of nieuwe contacten zijn mogelijk of een
einde of dood van iets of iemand.
Schorpioen is verbonden met de kaart doodskist in de lenormand, dus met transformatie.
Mercurius is je kennis en intelligentie. Je zal nog dieper willen doordringen tot de essentie van
het leven en de krachten van de gedachtenwereld van de mens. Inzicht is begrip en daarmee
krijg je grip op je leven. Waarom doe je wat je doet, is een heel belangrijke vraag.
Harmonieuze driehoek in watertekens
Watertekens staan voor emoties en voor de basis van het leven. Er is een driekhoek tussen
Cheiron ( zielewond) in Vissen, met Mercurius (kennis) in Schorpioen en de Noordelijke
Maansknoop (je lotsbestemming) in Kreeft. Dit zal je helpen om dichter bij je ziel te komen.
Woede, pijn, schuldgevoel en angsten kunnen nu veilig geheald worden. Stukken uit je jeugd of
vorige levens kunnen nu sterk naar voren treden. Volg je spontane ingevingen die je nu krijgt.
Komen thema”s naar boven doe er dan gerust wat onderzoek naar zodat je inzicht krijgt.
Ideaal is om je aan te sluiten bij de groepshealing die ik geef, telkens met volle en nieuwe
maan. Gaat door vanop afstand, tna 23,30u erwijl jij slaapt. Via het verslag achteraf, krijg jij
insteek over hoe jij je persoonlijke leven kan laten aansluiten op de kosmische tendensen. Bij
elke sessie krijg ik een beeld door dat ik dan vertaal , zodat je er in je eigen leven mee aan de
slag kan. Ik krijg altijd lovende reacties van de groepsleden.
Meer en meer worden we collectief naar onze echte lotsbestemming geleid. Naar het worden
van een uiting van je unieke talenten en gaven, in plaats van een uiting van angst en weerstand
. Het is belangrijk om die keuze te maken, leven vanuit jezelf of leven vanuit angst. De thema”s
die in de volgende 2 weken bij je naar boven komen, zijn belangrijke thema”s waarop jij nu nog
healing nodig hebt, voordat jij echt vanuit je ziele essentie kan gaan leven.
Tweelingzielen en karmische relaties
Met Mercurius in Schorpioen, heb je de keus om een echte communicatie of relatie aan te
gaan of in machtsspelletjes te blijven ronddraaien. Het is zinloos om mysterieus te doen of om
jezelf interessanter te proberen te maken. Veel beter is om eerlijk en authentiek te zijn.
Venus opposit pluto, zorgt voor sterke uitdagingen aantrekkingskrachten en tweeling zielen
kunnen zich van elkaar bewust worden. Maar ook vele karmische relaties worden nu weer actief
en deze spelen zich af met zielevrienden uit je zielecluster. Dus als je denkt dat het een tweeling
ziel is, is het 95% kans dat het iemand bekends uit je zielecluster is. Velen willen dan de ander
dwingen tot een relatie met hen en denken dan dat de ander bang is van de kracht van een twin
relatie. Niks is minder waar. De dag dat je je tweeling ziel ontmoet, zal je het weten. En zal je de
ander nooit willen dwingen tot een relatie met je want je voelt je één waar jullie ook zijn.
Vertex conjunct noordknoop Een toevallige ontmoeting met iemand waartoe je je ontzettend
aangetrokken voelt op zieleniveau is mogelijk. Ook de kans op een huwelijk tussen jullie is
bijzonder groot.
Pluto driekhoek juno maakt het mogelijk om een nieuwe partner te ontmoeten. Om de liefde
van je leven te ontmoeten is het wel belangrijk dat je open staat voor jezelf. Teveel mensen
nemen de eerste te beste die op hun pad komt. Gun jezelf ook de tijd om elkaar te leren kennen
in plaats van de ander al direct aan jou te proberen binden. Binnen deze energie kan je
diepgaande en langdurige relaties aangaan.
Mercurius oppositie juno: deze langdurige relatie zal mogelijk zijn als je leert te
communiceren met elkaar op een eerlijke wijze, zonder (machts)spelletjes te spelen. Kies voor
liefde en overgave ipv voor macht.
Vesta vierkant venus en uranus het is belangrijk om op je werk wat gas terug te nemen zodat
je terug met liefde je geld kan verdienen. Het is belangrijk om plezier te hebben in je job. Durf de
dingen anders aan te pakken en een hele nieuwe richting uit te gaan. Het kan een uitdaging zijn
om je met het dagdagelijkse bezig te houden of van sociale verplichtingen. Zoek dan een
creatieve manier om dit op te lossen.
Inschrijven groepshealing op afstand
Wat ook een zeer krachtige ondersteuning is buiten een persoonlijke sessie, zijn de
groepshealingen 2 x per maand met volle en nieuwe maan, hiermee sluit je je persoonlijk
proces aan op het kosmische proces en krijg je binnen de 10d een uitgebreid verslag waarmee
je zelf aan de slag kan in je eigen leven. . https://www.zichtbaar.be/klantervaringengroepshealing-op-afstand/ losse sessie kost 15€ .Inschrijven via email isabelle@isahealing.eu

Hoe bepaal ik wat juist is en wat niet?
Een klantje stelde me volgende vraag;
Isabelle, ik vroeg mij gewoon af of je ......al was
tegengekomen en hoe jij je voelt / wat jij denkt over deze
organisatie?
Ik heb wat gelezen op hun site en het is zo gek wat daar allemaal te lezen valt.
Namelijk over het valse licht, dat ze je helpen ontsnappen uit de matrix door je karmisch lichaam
te verwijderen..
Sommige dingen geloof ik wel wat op de pagina staat zoals over de zwarte en witte sjamanen,
slechte gurus in India..
Maar ik vind dat veel op de site ook niet lijkt te kloppen. Dat we altijd direct weer reincarneren,
dat we in ons spel (de matrix) worden gehouden door aliens, dat vele goeroes door het valse
licht worden geleidt..
Als je haar site leest, realiseer je je ook hoe hard je moet oppassen met spiritualiteit en niet te
goedgelovig mag zijn..
Wat denk jij dat er kan kloppen van wat ze zegt ?
Hierop heb ik een heel eenvoudig antwoord.
- De jongedame voelde al zelf aan dat het niet klopt. Van zodra ik de naam las voelde ik me
misselink in mijn plexus, voor mij teken dat het "foute" boel is. Ik leer mensen juist op zichzelf te
vertrouwen, je hebt noch mij noch iemand anders nodig om te weten of iets klopt voor jou of
niet.
- Van zodra iets of iemand je angst aanjaagt weet je dat het duistere energie is. En ja hoor
duistere energie is slim, ze vertellen je eerst een paar dingen die kloppen zodat je hen geloofd
en dan lepelen ze je in dat je en nodig hebt. Je hebt niks buiten jezelf nodig en als je hulp nodig
hebt zal je ziel je wel met de juiste mensen in contact brengen die je niet via angst zullen
binden. Dus als je iets doet vanuit angst = "foute" boel. Als je geen aandacht schenkt aan
duisternis verdwijnt die vanzelf.
- Ik heb mezelf ook jaren bang gemaakt met dat alien, reptielen en matrix gedoen, pfffff allemaal
dikke onzin. NIemand hoeft je karmisch lichaam te verwijderen want dat bestaat gewoon niet.
Kijk zolang je geen alien, reptiel of matrix ontmoet, wil het zeggen dat je je er geen zorgen over
moet maken. De dag dat je zou moeten weten dat dit bestaat zal je het wel ontmoeten. Ik heb in
elk geval nog nooit met die dingen contact gehad. Wat betreft de matrix, alles wat bestaat is
ontstaan vanuit een idee dat een matrix schepte waarbinnen de energie zich kon vormen. Door
onze matrix kennen we de fantoompijnen want de energetische vorm van matrix van een
verloren lichaamsdeel is nog bij je actief. Als er al karma is dan zit het in je emotionele lichaam
en in je DNA. En karma is goed anders zou je niks kunnen scheppen. AL die onzin die er in de
spirituele wereld rondgaat is er enkel om mensen bang te maken.
ALs je een tekst leest of naar iemand luistert en je wordt missselijk of voelt een bal in je maag of
je twijfelt WEET dan dat het voor jou niet klopt. Volg dan zeker dat gevoel.

Assertief zijn
In mijn zoektocht naar een nieuwe woning voel ik me als een
bot waarvoor verschillende honden aan het vechten zijn. Is
gemakkelijk om mezelf tot centrum te maken als je alleen leeft
en houdt van je werk. Het is best een leuke uitdaging om
ervoor te zorgen dat de voor mij juiste klemtonen gelegd
worden. Ik vrees dat ik een taai bot ben hihi
- als ik hen erop wijs dat het niet beantwoord aan wat ik wil,
kijken ze naar mij alsof ik horentjes draag
- ze vertellen me zonder uitzondering dat ze me snappen, weten wat ik wil en dat ze het me
kunnen geven.
- volgens hun mond is klant koning maar toch proberen ze lekker over je heen te walsen. En
bijzonder wordt het als ze me vertellen wat ik goed moet vinden aan hun keus of aan de huizen
die we bezoeken.
- ook geven ze weinig blijk van inlevingsvermogen want het lukt hen steevast om me dingen
voor te schotelen die soms in de verte niet beantwoorden aan wat ik zoek.
- Als ik een budget voorop stel tussen 2 en 7, blijken er alleen maar huizen van 6 en 7 te
bestaan. Tja ze verdienen er ook meer aan natuurlijk
- van de ongeveer 14 makelaars waarmee ik nu contact had, was er maar 1 die me niet aan
zich probeert te binden.
- Eentje sommeerde me zelfs dat ik diezelfde dag nog naar zijn linken moest kijken zodat ie
morgen afspraken kon maken.
- een ander deed nog veel beter, hij wist me namelijk precies te vertellen wat ik nodig had.
Ik kan enkel concluderen dat ze het zichzelf bijzonder moeilijk maken. AL dat trekken en sleuren
en manipuleren. Maak ik mij ervanaf door opgewekt mee te gaan in hun verhaal zijn ze achteraf
teleurgesteld als ik niet toehap. Geef ik blijk aan het feit dat het niks voor mij is, zijn ze ook
teleurgesteld. Tja verwachtingen zijn koning in plaats van de klant.
In de laatste 8 jaar heb ik al 3x met makelaars in belgie te maken gehad. 80% vd makelaars hier
in spanje waarmee ik te maken heb zijn belgen en nederlanders die hier makelaar zijn. Ofwel
ben ik veel gevoeliger geworden voor fake en onecht gedrag ofwel is er hier wat loos met de
makelaars.
Als ik met hen praat vinden ze het zonder uitzondering zalig hier te wonen en houden ze van
hun job en het contact met mensen. Maar ik zie enkel mensen die hard knokken om te
overleven, hard hun best doen om je te overtuigen en die geen plezier uitstralen. Gekke
contradictie. Als ik gesetteld ben ga ik ook eens kijken om wat immo te doen, benieuwd of ik ook
in zulk gedrag zal vervallen.Ik denk toch echt dat ze het zichzelf veel te moeilijk maken. Ik denk
dat het anders kan en zou bijna medelijden krijgen met die mensen.
Hoe sterk sta jij in je schoenen?
Omdat ik nieuwgierig ben naar motivaties en drijfveren stel ik graag dingen in vraag.
Mijn mijmering , als die mensen zo handelen en ze kunnen toch huizen verkopen, wil dat dan
zeggen dat de meeste mensen zich zo gemakkelijk laten manipuleren of niet weten wat ze echt
willen?
Vragen die je jezelf kan stellen?
- hoe gemakkelijk mensen je kunnen manipuleren of kunnen een bepaalde richting opsturen of
inspelen op jou?
- Hoe gemakkelijk kan jij de ander recht voor de raap zeggen dat je zijn/haar gedrag niet fijn
vind?
- durf jij als klant koning te zijn of laat je de baas over je spelen?
Waar handel jij vanuit eigen gewin en doe je daarbij de realiteit geweld en aan wordt jij
teleurgsteld.

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT
www.isahealing.eu
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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.

