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Nieuwe maan 3 juni 2019
Nog copycat gedrag of ben je er al uitgegroeid?
Isabelle Lambrecht www.zichtbaar.be

INHOUD NIEUWSBRIEF
- Groepshealing op afstand
- Verhoogde energie op aarde
- Is weten een juiste graadmeter?
- Nieuwe maan: copycat of jezelf zijn
- Antwoord op de nieuwsbrief vraag van vorige week: wat is
het verschil tussen wensen en verlangen
Aanbod
- Groepshealing op afstand met de maan
- Transformatie tekening
- traject delete angstprogrammatie
- massage ideaal om energetisch te detoxen
Vastgoed spanje
Coin aanbod
Automatische trading (belegging) in bitcoin, eth, dodge, litecoin, bitcoin cash, die elke dag %
oplevert.

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

ADVERTEREN VIA DEZE NIEUWSBRIEF
Geef jouw bedrijf een boost en laat anderen kennis met je maken. Wens je hier te
adverteren of je workshop te plaatsen kan je meer dan 6000 mensen bereiken.
70€ excl btw

Benieuwd naar de influisteringen van je ziel?
Je kan een zieletekening laten maken die je de rode draad
zal geven voor wat je ziel nu wil uitwerken
Sta je voor een nieuwe uitdaging dan toont de
zieletekening je de essentie van deze uitdaging.
Verjaar je, dan toont de tekening wat je ziel binnen jouw persoonlijk pad dit jaar zal
uitwerken.
Benieuwd? Laat het je ziel je tonen en vraag nu je zieletekening aan
transfocards@gmail.com

De duizelingwekkende verhoging van
energie nu
Energetisch is de energie nu duizelingwekkend
hoog. Dat wil zeggen dat er nu ook wijzigingen in ons
DNA aangebracht worden.
Door deze snelle, piekverhogingen kan je fysiek er heel wat van ondervinden, want
het gaat bijna te snel nu. Verhoogde hartkloppingen, overslaan van het
hart,geknetter in je oren, licht zijn in je hoofd, druk op de keelchakra, hart- en hoger
hart chakra die zich willen openen, nieren (omdat hier je bestaansangsten zitten).
Ervaar je dat, doe het dan rustig aan, zeker geen zware fysieke arbeid of hoog
tempo, maar een ruimte maken voor de huidige aanpassingen die collectief aan het
gebeuren zijn.

Zelfbevrijding 8-weken traject: Angst
programmatie deleten
Voor die mensen die ook uit de wurggreep en de
spookbeelden van de angst, willen stappen heb ik de
8 weekse begeleiding.
Om de 3d is er email contact waarbij ik je begeleid om
je angsten los te laten.
Kost 550€, De feedback van mensen is dat ze sneller rustiger worden, dingen beter
begrijpen, hun energie hoger kunnen houden, houvast vinden, meer ruimte en een
vrijheid ervaren.

Is weten een goeie graadmeter?
Veel mensen denken of weten zelfs, dat ze goed bezig
zijn maar hun gedrag of hun woorden tonen een ander
verhaal.
Als je denkt dat je goed bezig bent, dan ben je al vogel
voor de kat. Dan zit je al in een droombeeld en ben je
uit je realiteit gestapt. Je ego heeft je in zijn greep en
je bent niet meer alert = bewust.
Realiteit en bewust-zijn
Elke seconde van je leven is belangrijk, want in één
luttele seconde, kan je hele leven omslaan. Daarom is
het zo belangrijk, om elke seconde van je leven,
bewust te zijn. Omdat het enige wat zeker is, de constante beweging (evolutie) is.
Dat maakt je tot wat je bent op vandaag.
Elke stap die je ooit gezet hebt werd voorafgegaan door een keuze, die jij zelf
gemaakt hebt. Je vormt dus letterlijk zelf je wereld, want je omstandigheden zijn een
antwoord op de intentie van je keus. Als je je ooit weer eens afvraagt: waarom
overkomt mij dit? Kijk dan naar je intentie binnen deze situatie en je zal een emotie
of denkbeeld ontdekken dat ontsproten is aan angst of gebrek. Handel je vanuit
eigenliefde zal alles goedvoelen en zal je nooit de behoefte hebben om de waaromik, vraag te stellen.
De meeste mensen leven voor 95% op automatische piloot en zelfs als ze bewust
denken te leven, zijn er nog blinde vlekken. Persoonlijk leef ik heel bewust en
ontdek ik dat er toch nog altijd automatische programma"s bij mij lopen. Maar door
er me bewust van te zijn kan ik er contact mee maken en op die manier meer
balans aanbrengen in mijn leven.
Iemand die bewust in het nu leeft, leeft vanuit het spontaan invoelen en daarmee
het aansluiten op de ziel. Het leven is plastische energie. Materie is niks meer dan
energie dat op een lage frequentie trilt. Een rots, een glas kan je uit elkaar doen
spatten als je er de juiste frequentie erop richt.
Je kan nooit op je lauweren rusten of teren op een seconde geleden.
Iemand liet me weten, al 50 jaar medium te zijn en dus te weten hoe de dingen
horen te zijn. Die dame begrijpt blijkbaar nog niet dat horen en voelen 2 totaal
andere verhalen zijn. Horen is leven vanuit oordelen en voelen is leven vanuit
eigenliefde (je bron). Let wel, eigenliefde en egoïsme, zijn elkaars
tegenovergestelde
Het leven is 1 groot vraagteken waardoor onzeker is. Dus hoe kan je dan weten hoe
dingen horen te zijn, als alles een illusie is? Mensen horen ook maar wat ze willen
horen of waar ze "maar" voor openstaan. De dag dat de mens stopt met het zwartwit denken of het goed en fout, zal er weer harmonie en respect zijn. Er is op aarde
geen zekerheid, alleen groei, verandering, ervaring. Elke mens is uniek en
authentiek, dus we kunnen op elkaar gelijken maar toch zijn we weer net dat
ietsepietsje anders en uniek. Weten is vakjes denken, een jezelf en de ander
vastzetten in een vastomlijnd kader. De mens wil teveel weten, om controle te
kunnen houden. Maar weten is totaal onbelangrijk in het leven. Wat belangrijk is,
wat JIJ, uniek mens, voelt en ervaart en wat jij ermee doet.
Vroeger dacht ik ook dat ik alles moest weten, maar met ouder worden ben ik
gelukkig wat wijzer geworden en heb ik ontdekt dat ik niks hoef te weten. Mijn
klemtoon ligt nu op het ervaren in plaats van het moeten weten (= controle houden)
Ik mag me nu elke dag weer laten verrassen, om van daaruit bewuste keuzes te
maken en bij te sturen. Elk jaar kijk ik eens achterom en merk ik hoe hard ik weer
veranderd en gegroeid ben en zie ik hoe weinig ik wist het jaar ervoor. Ik hoef niks
meer te weten maar me gewoon open te stellen. Je waarheid groeit met je mee en
verandert elke seconde. Weten is achteruit spoelen, voelen is leven.
Mijn advies is om je hoofd leeg te maken. Je open te stellen voor het leven en te
leren voelen wat je op het lijf geschreven is = wat dus goed voor je voelt en je
energie en vreugde geeft.
Loop jij nog vast en durf jij je nog niet open te stellen of over te geven aan het leven,
kan je een healing of een coaching bij mij boeken. Het 8-weken angst traject is ook
een zeer bevrijdende mogelijkheid.

Nieuwe maan 3 juni 2019 in tweelingen
Nieuwe maan, de tijd van de maand, waarop we ons
als herboren kunnen voelen. Met nieuwe maan is het
gemakkelijker (voor die mensen die er bewust mee
bezig zijn) om je bewust te worden van je denk
patronen. In deze periode is de zuigkracht van de
materie en het denken minder, waardoor je je bewust
kan worden van je denkbeelden en de zuigkracht van je negatieve denken. Zonder
het denken heb je meer contact met je voelen en kan je beter jezelf zijn.
Toch zal je zeker niet in slaap vallen want , de planeten staan in de bovenzijde van
de horoscoop, wat wil zeggen dat je dit extravert (= verbaal naar buiten toe) zal
uiten. De energie kan dus wat duaal aanvoelen. Enerzijds het willen uitblazen maar
anderzijds het je willen stellen.
Ook tweelingen is een dubbel teken, en het lijkt soms alsof je voeten soms een
eigen leven hebben. Je denkt wel zo of zo maar toch doe je iets helemaal anders.
Veel mensen denken dat ze goed bezig zijn maar hun gedrag of hun woorden tonen
een ander verhaal.
Zon & maan in tweeling in het 10de huis
Het 10de huis, gaat over je waarde, grootsheid, je carriere of plek in de
buitenwereld, autoriteit, faam. Het is de bedoeling dat je een zelfbewust wezen
bent. Tweeling is de copycat energie. Want in de tweeling fase, leer je informatie
door je omgeving te imiteren. Ook tijdens de zwangerschap kent de foetus 12
groeifase en in tweelingen wordt de informatie uit je DNA opgenomen. In het DNA
ligt de informatie van 3 miljard evolutie opgeslagen. In al die informatie is veel
rotzooi, die je onnodig belast. Zie het symbolisch als een grote doos met allemaal
foto”s die je kreeg en die mag jij nu sorteren op wat jij zelf mooi vind en wat niet.
Waar voel je je goed bij en wat niet, zowel met spullen, keuzes als met mensen
rondom je. Stel de dingen in vraag. Toets ze af aan je eigen lichaam = voel. Met je
eigen lichaam geef jij jouw verhaal vorm.
In de tweeling energie ben je op zoek naar kennis, ben je nieuwsgierig, leg je
graag contact met de buitenwereld. Gebruik deze energie om te experimenteren,
om voeling te krijgen met wat jij graag naar buiten zou willen brengen. Ontdek wat
je vreugde geeft en deel dat met de buitenwereld. Ga er nu niet te diep op in. Wees
levendig, openhartig, gevat en flexibel want je staat op het toneel en jij bepaalt de
scene die gespeeld wordt. Proef wat het is om te mogen schitteren = jezelf zijn.
Het 10de huis is het huis van de spotlights en in de tweeling energie wordt je nu
gevraagd wat jij toont aan de wereld. Ben je nog hard anderen aan het imiteren of
intimideren? Of ben jij al een weergave van jezelf?
Ben je nog aan het imiteren, dan is dat een natuurlijke manier om jezelf te
ontdekken. Maar belangrijk hierbij is, dat je invoelt wat voor jou werkt en wat niet.
Elke mens is uniek, zelfs een kloon is uniek.
Ben je nog aan het intimideren, dan probeer jij waarde te roven van de ander, via
oordelen, kritiek te leveren of anderen bang te maken. Tot 6jaar terug was ik een
vreselijk gekwetst mens. Ik had op iedereen kritiek en intimideerde, om zo te laten
tonen dat ik wel iets waard was en iets wist. Maar pas op het moment dat ik mezelf
accepteerde, voelde ik me waardevol en had ik het niet meer nodig om anderen af
te kraken om me iemand te voelen. Zie jezelf, dan zie je ook de ander en kan je
beiden in eigen, unieke waarde gelaten worden. Niemand is beter dan de ander, we
zijn allemaal mooi en uniek. Leer je eigen authenticiteit waarderen, dan zal je
kunnen genieten van de ander zijn/haar unieke aanwezigheid en handelen.
Mercurius die heer is van tweelingen, staat ook tegenover jupiter. Waak je dus
voor egotripperij, gelijk willen halen, de ander willen overtroeven. Eerlijkheid is het
antwoord nu. Durf uit te komen voor waar je mee bezig bent, wees eerlijk over je
echte intentie.
Fysiek werkt deze energie in op knieën en hamstrings (achterzijde van de knie).
Wie zich schrap zet, zal zijn hamstrings strekken en hiermee op slot zetten. In het
10de huis toon je wat je waard bent. Iemand die leeft vanuit eigenwaarde en
eigenliefde, blijft veerkrachtig en zet zich nooit schrap. Als jij je nog denkt te moeten
schrap zetten of te moeten bewijzen, wil dat zeggen dat jij je plek op aarde nog niet
aanvaard hebt. Op een onbewust niveau is er nog weerstand tegen je incarnatie,
het leven op aarde.
Maan driehoek pallas
Met deze maan is er extra ondersteuning en draagkracht voor alles wat met
creativiteit te maken heeft. Een creatieveling is een soort mentor die anderen leert
om contact te maken vanuit de essentie. Elke vorm van creatieve activiteit, die nu
vanuit het hart gedaan wordt, zal een groot succes zijn. Schitterende opportuniteiten
kunnen zich nu aandienen.
Venus driekhoek pluto is de energie die toont dat liefde veel sterker is dan haat en
agressie. Het is een hele sterke wenskracht. Als je nu je wensen neerzet, vanuit het
hart, dan is dit de bekrachtigende energie. Maak er wijs gebruik van want want je
wenst zal je krijgen. Je zal echter de lading van je intentie achter je wens ontvangen
dus wees eerlijk met jezelf; Met venus pluto krijg je wat je verdient.
Veel dubbele energie
Voor tweeling zielen is het weer een speciale tijd want met de maan in tweeling kan
je die beter voelen. Ook de datum 3-6-3 (2+0+1+9=3) wijst op verruiming en
uitbreiding. 3 valt onder jupiter, die tegenover de maan in de eerlijke boogschutter
staat. Wil je je tweeling ziel ontmoeten of ben je al samen, dan is eerlijk zijn met
jezelf nu bijzonder belangrijk. Drie is flexibel en creatief blijven waardoor je
dienstbaar (= 6) kan zijn aan je bron en een lichtpunt voor de wereld.
Groepshealing met de volle maan
Deze blijkt een schitterende hulp te zijn voor die mensen die hun persoonlijk proces
willen versnellen en begrijpen. Aan de hand van het verslag achteraf, lees je welke
de collectieve uitdaging is die je ook in je eigen leven nu dient aan te gaan. Tijdens
de healing krijg ik een beeld door dat je helpt begrijpen wat speelt. In het verslag
werk ik dat uit met duidingen en oefeningen.
De groepshealing gaat door vanop afstand, na 23,30u, terwijl de meeste mensen
slapen. Dan is de energie veel sterker en zuiverder. Kost maar 15€ incl verslag.
Inschrijven enkel via isabelle@zichtbaar.be. Feedback hier

Het verschil tussen wensen en
verlangen
In de vorige nieuwsbrief ging ik dieper in op de uitspraak dat
verlangens de motor voor evolutie zijn.
En ik kwam tot het inzicht dat dit niet klopte. Omdat er een
groot verschil is tussen handelen vanuit een wens of vanuit
een verlangen.
Ik sloot af met de vraag wat nu juist het verschil is tussen
wensen en verlangen.
Ik ga hier dieper op in via een schitternd antwoord dat ik
kreeg.
Hoi Isabelle.
Verlangen en wensen. Ik zeg wel in de drukte van mijn gezin ik verlang naar rust. Voor mijn
gevoel nu ik er over na begin te denken, schuif ik het voor me uit en blijf ik maar wachten tot dat
het komt. Als ik het me wens komt er een gevoel van creëren. Ik wens mezelf rust. Wat kan ik
doen of heb ik nodig om mezelf rust te geven. Bij verlangens plaats ik het buiten mezelf en bij
wensen creëer ik wat ik nodig heb en neem zelf het heft in eigen hand.
Ik vond dit een schitterend voorbeeld en het klopt als een bus. Maar je kent me al een beetje,
ik wil altijd weten of je ook begrijpt wat je voelt. Dus mijn wedervraag aan die lieve dame was of
ze dus begreep waarom het zo voelde.
Haar antwoord:
Hoi Isabelle.
Het door denkertje......Ik mijmer nog even verder
Het klinkt misschien wat vreemd maar als ik verlang naar b.v. rust is er een vorm van een
slachtoffer rol. Er zijn altijd wel redenen waarom het niet kan. Dus blijf ik hangen in een zelfde
patroon.
Als ik het wens wordt ik actief en stap ik uit dat patroon en ga ik creëren. Geef ik mezelf over
aan dat wat het leven heet, de beweging van eb en vloed. En laat ik controle en de slachtofferrol
los. Bij wensen ga ik in het leven staan. En voel ik de beweging, de energie die gaat stromen en
de blijheid die dat met zich mee brengt.....Ik leef en laat me niet leven!!!
En de dame zit er bonk op
Inderdaad, verlangen is vragen vanuit een slachtofferrol, vanuit onmacht en zelf afwijzing. Het is
iets wat je denkt nodig te hebben en je ervaart stress vanwege het "gebrek". In gedachten blijft
het resultaat of dat wat je verlang, je tergen en energie van je vragen.
Bij wensen schreef ze dat ze in het leven gaat staan. Maar het is meer dan dat. Als je iets wenst
sluit je aan op je ziel en daarmee wordt je onderdeel van de stroom / het leven. Als je in het
leven gaat staan is er een soort van stagnatie (als ben je een rots waarlangs het water moet
stromen). Energie, leven is subtiliteit. Voel, want het zijn juist die kleine subtiele verschillen die
een wereld van verschil uitmaken.
Het grote verschil tussen een wens en een verlangen is: dat je een wens kan loslaten omdat
die gedragen of gevoed wordt door je hart. Het geeft je vleugels en het is onbelangrijk of die
vervuld wordt of niet. Omdat je leeft vanuit je hart en je daarmee de garantie hebt dat wat naar
jou toekomt magisch zal zijn. Je begrijpt dat jij een kanaal bent voor de universele energie en
dat de materie op zich onbelangrijk is. Wat belangrijk is, is dat jij uiting geeft aan je innerlijke
potentieel. Hiervoor maak je keuzes waarbij jij je op DAT moment goed bij voelt en je laat het
resultaat los.
Als je in het nu leeft, leef je in het moment van de eeuwige beweging en daardoor is het
materiële resultaat minder belangrijk en ligt de klemtoon meer op jouw persoonlijke
groeibeweging. Op het in contact zijn met je ziel en zo voeling te krijgen met de onbegrensde
mogelijkheden van onvoorwaardelijke liefde.
Een wens is iets vanuit het hart, maar het laat het leven vrij om hierop in te spelen. Je laat
ruimte voor magie en de overvloedige mogelijkheden.
Een verlangen is een vastomlijnd gegeven, een moeten. Iets dat je moet hebben en je hebt het
al op voorhand, met je beperkte geest ingevuld.
Kan jij jezelf de vrijheid en ruimte geven om vanuit overgave en wensen te leven of leef je nog
liever vanuit controle en verlangens. Overvloed versus gebrek.

Mijn nieuwe vastgoed website is nog niet klaar maar
hier alvast een pand die al aan mij zorgen
toevertrouwd werd.
te PEDREGUER google maps
Een leuke woning bouwjaar 1975, met weinig
onderhoud, in een super gezonde groene omgeving.
Het domein is 900m² en de woning is 200m². Er zijn 4 slaapkamers, 2 badkamers,
verwarming, airco (warm/koud), adsl, en meer dan 100m² terras waarvan een
deeltje overdekt, met een schitterend verzicht, die je de koning te rijk laat voelen.
Verder een gezellige, romantische leefruimte met een haardvuur, dat aansluit op het
overdekte terras.
De open keuken heeft dan weer aansluiting op het barbeque gedeelte. Ramen zijn
vernieuwd met dubbel glas. Er is een dubbele garage en er is een apart
appartement met ruime keuken, 1 slaapkamer en badkamer. Beneden is er een
groot zwembad van 9.45 x 4.5
De woning is vrij en instapklaar en de vraagprijs is 310 000€.

Voor de crypto liefhebbers
Arbitrage Trading in bitcoin (BTC) en etherum
14d terug heb ik mijn etherums; litecoins en BTC in een
speciale wallet ondergebracht. Vanuit die wallet kan ik zelf,
mijn coins in een bottrader plaatsen die me per maand tussen
de 6-12% oplevert.
Arbitrage trading is momenteel het neusje van de zalm in
de crypto wereld. Dit is een 99% risicovrije manier om hoge winsten te behalen.
Hoe werkt het?
Elke crypto beurs (= exchange) noteert zijn coins aan een bepaalde waarde. Voorbeeld op
exchange A staat bitcoin aan 8004$ en op exchange B aan 8009.789$ dan zal de bot trader
coins kopen bij A en ze verkopen bij B. Hij heeft dus gegarandeerde winst behaald. Hier is dus
geen sprake van speculeren maar gewoon het maken van winst via de verschillen in prijs, die
voor eenzelfde munt gehanteerd worden. Dat wil zeggen dat elke transactie die de bottrader
verricht, een directe winstgevende risicovrije, transactie is.
De pionier was de plus token, die in april 2018 op de markt kwam aan 0.40$ en die nu ergens
rond de 235$ schommelt
Cloud token wallet
De opvolger van plus token is Cloud token en die heeft als voordeel dat jij alleen de controle
over je coins houdt. Je coins blijven altijd in jouw wallet. Bij plus token was dit zo niet.
Op 22 mei heb ik dus mijn bitcoins en etherums naar mijn cloudwallet token verzonden omdat ik
via deze wallet mijn coins in de jarvis bottrader kan investeren. Elke dag zie ik daar nu mijn
opbrengsten in verschijnen.
De opbrengsten worden uitbetaalt in een CTO coin of cloud wallet token. Op 12/5/19 stond ie
aan 0.30$, vandaag 30/5 staat ie aan Op vandaag 25/5/19, zie ik in mijn wallet, dat de waarde
van de CTO 0.3790$ is. Dat is een stijging op 18d tijd 26% ⇑ . Nu op naar de 235$
Er zijn maar 1 miljard CTO en de prijs wordt bepaald door 3 zaken :
– de winst die ze maken met de trade. Want die winst gaat in het reservefonds en backuped de
CTO
– het aantal coins die dagelijks gewisseld worden door members, van CTO naar ETH. Hoe
minder hoe sneller de waarde van CTO stijgt
– het aantal coins die dagelijks uitbetaald worden. Want hoe meer mensen investeren in de
Jarvis bottrader hoe hoger de prijs van de CTO zal worden, want de CTO zijn beperkt tot 1
miljard.
Je krijgt je winst dagelijks uitbetaalt in CTO, a ratio van 6% & 12% per maand.
De unieke voordelen van deze cryptowallet zijn:
zeer gemakkelijk.Gewoon de app cloudtoken wallet downloaden op je gsm. Dan vragen ze
een referal code. Geef referal code 4871651209 in en je wallet is actief. De rest wijst zich
vanzelf uit. Lukt het niet, neem dan gerust contact met me op.
ken je nog cryptoliefhebbers laat hen kennismaken met deze wallet en geef hen je referal
code. Iedereen die crypto heeft, heeft een wallet nodig. Met deze wallet maak je hen blij en
ook jezelf want je zal dezelfde opbrengst ontvangen als de persoon die via je code de app
gedownload heeft.
zeer veilig
gratis gebruik van de app
volledig transparant. Ik zie alle koop, verkoop orders in mijn historiek in de app zelf.
je beheert zelf je eigen wallet en bepaald zelf wat er met je coins gebeurd. Een uniek
gegeven binnen de investeringswereld.
elke dag kan je je coins terug uit de bottrader halen (enkel de 1ste maand betaal je 8.5%
kosten, erna is het gratis)
je CTO”s kan je elke dag verkopen rechtstreeks vanuit je wallet. Dus geen gedoe via
exchanges, maar rechtstreeks via je wallet
je zal dra ook aankopen kunnen verrichten met deze CTO, weeral rechtstreeks vanuit je
wallet.
Maandelijkse winst: 6% tot 12%.
Minimale investering: 500$, investeer wat meer want als de btc zakt je moet steeds aan je 500$
minimum blijven om te kunnen verdienen
Contractduur: onbeperkt
Principal return: 8% vergoeding indien <30 dagen
Winstopbouw: dagelijks
CTO converteerbaar naar ETH( Ethereum)
Als je de app download zal je deze app toestemming moeten verlenen.
Voor een android gsm
Ga naar play.google.com/store.
Ga naar de detailpagina van een app.
Ga naar 'Machtigingen' onder 'Aanvullende informatie' en selecteer Details weergeven.
Voor een iphone
ga naar algemeen
naar apparaat beheer
en klik daar op cloud token wallet en accepteer

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

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT

coach/healer
www. zichtbaar.be

Facebook

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.

