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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.
♥ Jeetje mina wat treffend is deze sessie alweer... pffff echt zo prachtig

maar ook wel beetje eng hoe je de speerpunten in mijn leven van dit
moment raakt.... WoW ben er stil van ❤

♥ 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 26 december om 23.00u,
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

Zoek je nog een kerst
geschenk voor jezelf of
iemand anders?
- schenk een mini abonnement voor de groepshealingen 3+1 gratis kost maar 45€
- wat brengt 2020 voor jou of wat zal je uitdaging zijn? Schenk dan een transformatie
tekening en je krijgt 1 groepshealing gratis.
- wil jij je bedrijf in de verf zetten of eindelijk starten dan krijg je nu 25% korting op het
adverteren in deze nieuwsbrief.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

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.
Je vind me nu ook op Etsy
transfocards@gmail.com

DISCLAMER Deze nieuwsbrief bevat zeker schrijffouten. Ik
zie ze niet en eerlijk gezeg neem ik ook niet de tijd om ernaar
te zoeken.
WIe wil groeien, kijkt daar doorheen en oordeelt niet of het
fout of juist is.
Pik de essentie en de boodschap op en doe er je voordeel
mee want wat ik deel, deel ik van harte
https://www.zichtbaar.be/geef-altijd-uiting-aan-jezelf-en-maak-fouten/

Het leven is hard
Denk jij dat ook soms? ALs je dat denkt, dan is het omdat
je nog niet begrijpt wat de materie inhoud.
Met de steenbok energie die zeer promiment zal spelen is
het belangrijk om te begrijpen wat het wil zeggen: iets
hard maken.
Iets hard maken is een idee in de materie gestalte geven
of zichtbaar maken.
Iets hard maken is vorm geven aan jouw realiteit.
Jouw realiteit wordt gevormd door je denken, meer bepaald door je visie op jezelf en het
leven.
Het leven is altijd eerlijk, want het geeft je terug wat jij erin steekt. ALs jij zo harteloos bent
om jezelf af te wijzen, zal jij het leven hard vinden. Je leven vorm geven vanuit de leugen
van zelfafwijzing zal ervoor zorgen dat jij het leven als hard en pijnlijk zal ervaren. Durf
eerlijk te kijken naar je eigen eigen realiteit en zie je eigen denken onder ogen zien.
Stel jezelf gerust de vraag: Wil je groeien naar het licht of je krampachtig blijven
vasthouden aan een leven in duisternis?
Nog geen flauw idee wat licht en duisternis is?
Licht is eerlijkheid, duisternis is de leugen.
Ik geef een duidelijk voorbeeld. Iemand uit mijn familie verbrak 14 maand, alle contact,
omdat ik haar zei dat haar partner niet ok was voor haar.
Ze was juist samen met iemand en vroeg mijn mening. Toen ik hen samen ontmoette, zag
ik dat ze in 1u tijd 4x gekwetst reageerde.
De realiteit was voor mij duidelijk = dit is niet de goeie partner voor haar, als zij zich goed
in haar vel wil voelen.
Vorige week voelde ik dat het water haar aan de lippen stond, dus ik zond haar een
berichtje. Ze ging er heel gretig op in. Ongemakkelijk opende ze met de leugen dat ze me
nog altijd volgde en nog verdere stroopsmerende blabla..... en ze was blij eindelijk iets
van me te horen. En hopla, de bal lag in mijn kamp.
Dan maar snel naar de volgende fase nl de klaagzang. Dat ze het zo moeilijk had en het
niet meer aankom met die man. Dit omdat die zo ziekelijk jaloers was, haar verstikte door
al haar berichten te controleren en haar af te snijden van vrienden. Toen ik voorzichtig
opperde om deze relatie af te ronden, ging ze ermee akkoord. Maar in diezelfde
ademteug kwam de maar. Ja, maar het zijn nu wel de feestdagen.
Ik weet al genoeg en we sluiten af. Effectief 4d later lees ik haar op fb iets over haar
“schoonouders” en hun zoon haar partner en ze sluit af met met hartjes.
Ja ja, ze is nog niet klaar om al eerlijk te zijn. Wat haar onbewuste motivatie en trigger is
om zichzelf te blijven pijn doen en in de leugen te blijven leven van deze (naar buiten toe
gelukkige) relatie????????????
Wat ik wel weet is dat zij het de volgende maanden zeer moeilijk zal krijgen. Want vanaf
januari is er crisis en confrontatie voor alle mensen die nog in de leugen van zelfafwijzing
leven. Je mag dan verantwoordelijkheid nemen voor alle ja, maar”s in je leven.
Ervaar jij het leven als hard, dan begrijp je nu waarom. De vraag is nu of jij de moed hebt
om eerlijk met je jezelf te zijn. Wil je weten hoe jij de leugen in je leven in stand houdt,
zoek dan waar je bang voor bent. Vind je het niet alleen, dan zal je zeker een antwoord
krijgen in een coaching bij mij.
In de volgende nieuwsbrief ga ik dieper in op karma of de boemerang.

De symboliek in het meisje met de
zwavelstokjes
In de vorige nieuwsbrief had ik het over de symboliek in het
verhaal van vrouw holle. Ik heb hier heel fijne reacties op
gekregen. Blijkbaar ben ik niet de enige die van sprookjes
houdt.
Het sprookje waar ik je vandaag wil laten stilstaan is het meisje met de zwavelstokjes. Dit
verhaal blijkt een uitdaging te zijn want als ik google op de betekenis ervan vind ik nergens een
echte symboliek. Voor mij is de essentie nochtans heel helder.
Maar omdat ik jullie niet te lui wil maken;-), pen ik hier het verhaal neer en mogen jullie je zelf
eens afstemmen op de essentie of de boodschap. Leren doordringen tot de kern is een
belangrijke vaardigheid. Ik heb het geluk over dit talent te beschikken maar je kan het ook leren.
Mijn tips:
- Heb je kinderen, kijk dan eens met je kinderen samen naar dit verhaal of ga naar de bib, haal
het boek en lees het hen voor. Benieuwd wat de kinderen zullen oppikken.
- Jij als volwassen kan starten met wat het bij je oproept.
- Ik zal een paar termen vet zetten die naar mijn gevoel allemaal onderdeel van de boodschap
zijn. Gebruik deze om inzicht te verwerven. Veel plezier ermee en in de volgende nieuwsbrief
lees je dan mijn antwoord.
ps voor velen zal het een moeilijke uitnodiging zijn maar heb tenminste de moed om te
proberen.

Het meisje met de zwavelstokjes is een van de populairste
sprookjes van de Deense schrijver Hans Christian Andersen
(1805-1875)
Een arm meisje met mooie blonde lokken, zwerft op blote voeten rond, om op een koude
oudejaarsdag zwavelstokjes te verkopen. Maar het lijkt alsof ze onzichtbaar is.
een mens wil een zwavelstokje van haar kopen. Als de avond valt, durft ze uit angst voor
straf, niet naar huis te gaan.
Koud en hongerig loopt ze door de stad. Als ze langs de huizen loopt schijn er warm licht uit
de ramen. En achter deze ramen ziet ze hoe kinderen cadeautjes uitpakken en families aan
een feestmaal beginnen.
Op een bepaald moment vallen er sneeuwvlokken en heeft het meisje het zo koud en dat ze
gaat schuilen.
Verschuilt tegen de muur van een woning, besluit ze om een zwavelstokje aan te steken want
het is tenslotte ouderjaarsavond. Als het stokje brandt, geniet ze van het licht en de warmte,
alsof ze voor een ijzeren kachel zit. Maar als het zwavelstokje uitgaat is het weer koud en
donker.
Ze stak nog een zwavelstokje aan, zag een kamer met gedekte tafel met een lekkere
gebraden gans die op haar afkwam. En toen werd het weer koud en donker.
ij het volgende stokje zag ze een prachtig versierde kerstboom met wel duizend lichtjes.
En als dit stokje uitgaat, verdwijnt ook de boom met zijn lichtjes. Maar dan merkt ze plots dat de
hemel vol sterren is. En als één ster veranderd in een vallende ster denkt het meisje: “Nu gaat
er iemand dood”. Want haar reeds gestorven oma, had haar eens verteld dat als een ster valt,
er een zieltje naar god gaat.
Na het afsteken van het vierde zwavelstokje verschijnt de grootmoeder van het meisje, die altijd
zo goed voor haar was geweest. En het meisje riep blij: "ooh oma, neem me met je mee, want
als het zwavelstokje uitgaat dan zal jij ook weg zijn net als de gedekte tafel en de kerstboom.
Haastig strijkt ze zoveel mogelijk zwavelstokjes aan, omdat ze haar oma wilde vasthouden.
Oma zag er zo mooi en stralend uit en na het uitbranden van het hele bosje neemt grootmoeder
het meisje in haar armen en samen vliegen ze heel hoog de lucht in naar een wereld zonder
kou, honger en angst. Ze zijn bij God. De volgende dag vinden de mensen het meisje,
doodgevroren door de kou, maar met een glimlach op haar gezicht.

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.

Verlos jezelf van zelfmedelijden
Wie me al een tijdje volgt, weet dat ik regelmatig eens
verwijs naar de valkuil van medelijden.
Als je medelijden hebt met iemand dan bevestig je die
ander in zijn onmacht. Wat kan je wel doen, dat is een
luisterend oor bieden of een helpende hand, waardoor die
ander weer in contact kan komen met zijn/haar eigen
macht.
Veel mensen helpen op de verkeerde manier. Voorbeeld als iemand dorst heeft en je
geeft en fles water, dan zal die persoon terug dorst hebben als de fles water op is. Als
deze fles op is zal die persoon nog dieper zakken dan ervoor, want zijn onmacht en
afhankelijk worden extra in de verf gezet.
Mocht ik voorbeeld het leger des heils runnen dan krijgen de mensen van mij eten en
onderdak als ze in ruil iets voor de maatschappij terugdoen. Zoals boodschappen gaan
doen voor iemand die niet meer uit de voeten kan of door andere klussen voor ouderen
en alleenstaande vrouwen te gaan uitvoeren.
Op die manier zullen ze dankbaarheid van de ander krijgen en kan het besef terug
indalen dat ze iets te bieden hebben. Met als resultaat dat ze zich weer waardevol
kunnen voelen en hierdoor de moed vinden om (weer of eindelijk) verantwoordelijkheid
voor zichzelf te nemen.
Noot: het probleem bij mensen die depressief zijn, is dat ze denken waardeloos te zijn en
daarmee ook dat ze geen plek hebben in de schakel des levens. Door hen in beweging te
houden kunnen ze terug ervaren dat ze bestaan en iets te bieden hebben.
Dit wat betref medelijden met de ander hebben.
Laatst werd ik geattenteerd op zelfmedelijden. Ik zal hoe iemand die me heel dichtbij
staat, een aanval van zelfmedelijden had. En het opende mijn ogen. Dat is de reden
waarom zij zichzelf waardeloos voelt, altijd zoekt wat er fout is aan haar en waarom ze
haar talenten geen gestalte geeft.
Zelfmedelijden is net als medelijden, verlammend. Het heeft jou het idee dat er iets fout is
met jou en dat je daardoor onmachtig bent om te scheppen of iets te realiseren.
Stoppen met die handel en onzin want het geeft je enkel maar een excuus om jezelf te
verschuilen.
De kern van medelijden is LIJDEN. Of je laat jezelf lijden of je laat de ander lijden en in
biede gevallen versterk je het.
Mijn wens voor jullie is dat je de moed vind om leven en plezier te voeden in plaats van
lijden en angst te voeden.

26 december nieuwe maan in
steenbok
Zo dit is het laatste maanrapport voor het bewogen 2019.
Zoals ik al meerdere malen geschreven heb, zijn 2018 en
2019 de afrondingsfase en een voorbereiding voor een
bijzondere periode van grote omwentelingen, die eraan komen in 2020. Maar hierover
meer volgende keer.
DISCLAMER: er staan fouten in de tekst https://www.zichtbaar.be/geef-altijd-uiting-aanjezelf-en-maak-fouten/
Eerst en vooral wens ik jullie

.
Concreet, ja want de steenbok energie zal 2020 kleuren = dat wil zeggen: dingen
realiseren en concretiseren. Verder hoop ik jullie ook in 2020 , verder te inspireren naar
een meer authentiek en eerlijk leven.
Voor velen is kerstmis gewoon verlof en “iets” wat je viert. En de zin ervan? Pfff wie
houdt zich daar nu nog mee bezig. Wel ik breng je graag terug in contact met de
zingeving. Kerst is boven alles de viering van nieuw licht en nieuw leven. Het is een
weten en accepteren dat groei in fases verloopt en dat na regen altijd zonneschijn komt.
Dat zorgt voor hoop en hiermee ook voor het in beweging blijven. Want het geeft aan dat
verandering ALTIJD mogelijk is. Meer nog, verandering is de enige constante en de enige
zekerheid in het leven. Alleen de mens, bepaalt wat hij/zij wil veranderen in zijn/haar
leven. Blijf je dezelfde foute keuzes maken dan stuur jij de verandering weer naar
dezelfde uitingsvorm, totdat je andere keuzes durft te maken.
De ruis, uitnodiging, uitdaging of onrust van 2019 ,was een sterke onderhuidse drang
naar iets anders, naar vernieuwing. Maar je kon er nog niet echt de vinger op leggen. Dit
in aanloop op wat in 2020 staat te gebeuren. Deze drang kan je als vervelend ervaren
omdat je nog niet weet wat je juist wil. Je wil verhuizen maar weet nog niet naar waar.
Neem dan eventjes tijd voor jezelf om uit te maken waarom je wil verhuizen en wat je er
wil genieten. Je wil een andere job / relatie maar je weet niet goed waarom. Neem dan
ook tijd om in te voelen wat je in die andere job wil kunnen doen of ontplooien en wat je in
een relatie wil ervaren of genieten. Je wil gewoon verandering in je leven, maar geen
flauw idee wat. Geef jezelf dan de toestemming om verandering toe te laten zonder dit te
versmachten omdat je nog niet weet hoe of wat.
Laat deze drang toe, durf hem te voelen zonder er direct een wat te moeten opkleven.
Het gevoel is een leidraad , een kompas, dat je naar iets brengt dat jij erna mag
uitwerken. Je kan maar iets grijpen, tastbaar maken of begrijpen als je eerst de weg
opgegaan bent. Als je iets wil zonder in dat gevoel te durven duiken, zal je het nooit tot
een vruchtbaar concept realiseren. Lees hier meer.
Nieuwe maan in steenbok, met op 2de kerstdag een zonsverduistering .
Een zonsverduistering is altijd een keerpunt in je leven, een nieuw begin. En zijn impact
duurt 6 maand. Tijdens een zonsverduistering wordt je ego of het beeld/ idee dat jij van
jezelf hebt, het zwijgen opgelegd.
Je ziet al, het wordt een verre van rustige, slaperige winter. Integendeel, de energie is
heel helder en doelgericht nu. Een zonsverduistering maakt je bewuster van wat je echt
wil (diep in jezelf).
Steenbok is de autoriteit, mannelijke energie, vader, die wetten en grenzen stelt.
Conflicten met de vader kan je nu willen concreet aanpakken. Ook het thema willen
voldoen aan verwachtingen, je schuldig en minderwaardig voelen oren hierbij. Steenbok
is ook je structuur = je job, relatie, huis, je veilig voelen. Verder zal je ook meer van jezelf
willen laten zien in je job, zal je op een andere manier je energie en geld willen investeren
en aanwenden. Lukt het je niet om jezelf al te laten zien dan is dat omdat boosheid naar
één van je ouders je nog remt. Laat los dat zelfmedelijden, wordt volwassen en neem je
eigen verantwoordelijkheid op, in plaats van die nog bij je ouders en zeker je vader, te
leggen.
Jupiter, maan en zon vallen samen in steenbok
Dit zorgt voor een positieve push als je dingen concreet wil veranderen. Het zorgt er ook
voor dat je gevoel sterker naar voren zal komen. Legt het pad open naar succes en
beloningen zeker op werkgebied. Groei en succes omdat er meer zelfvertrouwen en
optimisme zal zijn. Vele kansen voor persoonlijke en zakelijke groei. Je krijgt groen licht
om een nieuwe weg op te gaan, een nieuwe cursus aan te gaan, ….. Het is ook het goeie
moment om je tot iemand te wenden die je kan ondersteunen in je proces van
zelfrealisatie. Steenbok is ook een wijze raadgever waarop je altijd kan rekenen. Het
ideale moment dus om jezelf alle mogelijke ruimte te geven en je gevoel helemaal tot zijn
recht te laten komen;
Uranus slaat een krachtige driehoek met nieuwe maan: spontane en onverwachtse
zaken
Met uranus kan je letterlijk op verlichting rekenen. Voorbeeld je loopt vast in piekeren dan
kan je plots het licht zien en krijgt alles een andere wending. Met uranus in stier mag je
deze verlichting verwachten op gebied van je geld en bezit maar ook op familie en thuis.
Het kan dus een heel gezellige kerst worden als jij nu hele duidelijk voor jezelf
engagementen aangaat. Zin om met de familie te vieren, doe het. Zie je op tegen een
familiediner, waarom zou je het dan doen? Met deze uranus wil jij de dingen anders
aanpakken en meer volgen wat je een goed gevoel geeft. Dit is het avontuur van
authentiek jezelf te zijn en daar eerlijk naar te handelen.
Maan quintiel neptunus, een quintiel is altijd een talent, een wens om orde te scheppen,
patronen en structuren te doorgronden en de wens om dingen te maken. Het is uitdaging
om meesterschap te verwerven over macht en gezag. Het werkt zich vaak uit in
éénzijdige belangstelling, neiging tot specialisaties en perfectionisme. De destructieve
kant is crimineel gedrag, slachtoffer van geweld, revolutionaire figuren en dictators. De
constructieve kant zijn de schrijvers, kunstenaars, filosoof, wetenschappers. Maan met
neptunus zorgt voor grote verbeeldingskracht en het versterkt elke mogelijke creatieve
uiting: kunst, muziek......
Maan vierkant cheiron in ram zal ruimte willen geven aan oude, onuitgesproken
wonden. Meer bepaalt de pijnen die je via je moeder ervaren hebt. Het gebrek aan
aandacht, het onwelkom en ongewenst zijn Deze wonden betreffen het er niet mogen zijn
en alle andere mogelijk vormen van beperkingen van zelfexpressie. Dat zorgde voor een
verwrongen idee bij jou zoals niet diezelfde fout willen maken met je eigen kinderen
waardoor je ze zeker wel gemaakt hebt. Of het idee om dan maar zelf geen kinderen te
nemen. Je mag jezelf welkom heten en ook alle facetten (= kinderen) van jezef.
De zon staat vierkant met cheiron wat betekent dat alle mensen die een moeilijk relatie
met hun vader hebben, dit nu mogen zien, doorvoelen en loslaten. Dus ook het gebrek
aan zelfvertrouwen en de problemen die je hebt met autoriteit in je leven. Het pijnpunt is
dat je andere meningen als kritiek en confrontatie ervaren. Leer om andere visies en
standpunten bij de ander te laten in plaats van deze persoonlijk te nemen en op jezelf te
betrekken.
Ook jupiter staat vierkant met cheiron en deze energie nodigt je uit om de kosmische
almacht te herkennen en te erkennen in plaats van te twijfelen aan het bestaan van een
almacht. Als jij je door het leven bedrogen voelt, dan kan dat enkel omdat jij jezelf
bedriegt. Leef je in een leugen dan is het logisch dat je zal lijden en dat is enkel jouw
verantwoordelijkheid. Wakker worden schatjes.
Wil je je persoonlijke groei versnellen en gemakkelijker maken, kan je ook nu weer
inschrijven tot 26 december om 23.00u voor de groepshealing, die doorgaat vanop
afstand. De healing gaat door na 23.30 en ik stem me op je af via je doopnaam. Kost
maar 15€ inclusief uitgebreid verslag achteraf. Wil je iemand een cadeautje doen dan is
er nu de promo van 3+1 gratis = 45€. Wat kan je verwachten? Dat lees je hier bij de
ervaringen van groepsleden.
Wil je weten wat het jaar 2020 je zal brengen dan kan je een transformatietekening
bestellen en krijg je 1 groepshealing gratis.
Zo zoals je kan zien liggen er weer mooie kansen, voor wie wil meewerken met de
kosmische stroom.
Van harte en tot volgend jaar

Het boek, pad der ascentie
Ik ben eindelijk begonnen met de beloofde bundeling van
de verslagen van de groepshealingen.
Met de feestdagen zal ik voldoende rust en tijd hebben om
eraan verder te werken.
De renovatie werken hier in spanje vlotten goed en normaal zal alles eind januari klaar
zijn.

Ik schrijf met plezier en de nieuwsbrieven wil ik zeker
gratis houden, ondanks dat ik er gemiddeld 9u werk aan
heb.
Wie wil kan altijd een gift storten op de belgische rekening
van STEPISA BVBA reknr BE96 9795 9298 0405 met vermelding van uw naam & de
tekst: een dankbare gift voor je gratis nieuwsbrief.
Hartelijk dank voor de giften die ik mocht ontvangen.

Mijn immowebsite COSTA BLANCA HOUSE is paraat.
Zoals ik vorige maal schreef ging ik een
samenwerking aan met een andere grote makelaar.
Doch de it man is nog een oplossing aan het zoeken
om de data base, met alle panden te implementeren in
mijn website.
Ben je op zoek naar een pand of heb je zelf een pand in de streek Altea, Calpé,
Moraira, Javea, Denia, en omstreken tot aan Oliva, dan zet ik mijn beste beentje
voor je voor.
Dankzij de samenwerking zal het ook mogelijk zijn om ondersteuning te bieden over
de ganse costa blanca en costa blanca zuid, via de collega"s van dat netwerk. Maar
dan kan ik toch aan vinger ad pols blijven houden.
https://www.costablanca-house.es/

Zoals beloofd ga ik proberen om wat meer over mijn streek te
vertellen.
Ik woon dus in Denia, op de voet van de montgo
Denia ligt in Valencia in de provincie Alicante. En is een
kleurrijk visserdorpje aan de voet van de 800m hoge Montgo
berg, die magnesium uitstraalt. Het is de hoogste berg van spanje zo dicht bij de kust. In mijn
tuin heb ik al verschillende grote brokken ertsen gevonden. Artsen uit Duitsland, Zwitserland en
Oostenrijk bevelen een verblijf in Denia aan bij hun patienten die problemen hebben met hun
hart, bloedsomloop en reuma.
Wat mij hierheen lokte, was het 20km lange schitterende steenvrije wandelstrand. Het zeewater
wordt hier elk jaar uitgeroepen tot zuiverste van de wereld.
Het stadje zelf is heel pitorsk, met smalle moorse straatjes door erdoor kronkelen, verbonden
met leuke pleintjes en meestal is de grote winkelstraat autoloos. Zomer"s en winter"s staan de
tafels op straat uitgestald en genieten de inwoners en toeristen van deze mooie autovrije zone.
In de winter zijn wel de restaurantjes aan de rand van de stad gesloten, omdat ze daar teveel
zeewind hebben.
Denia staat in Guinnes Book of World Record omdat ze de meeste fiesta"s (feesten) hebben.
Denia kent buiten de montgo berg en zijn stranden nog 2 pronkstukken. Namelijk een
schitterend kasteel , een prachtige grote pleziervaart jachthaven en de ferry haven. Inderdaad
Denia kent 2 havens. Vanuit de ferry haven kan je naar Ibiza en Marjorca.
Op de heuvel naast de haven ligt ‘El Castillo’. Dit kasteel is gebouwd tussen de 11e en 12e
eeuw en heeft daarom een islamitische stijl. Sindsdien zijn er vele aanpassingen gedaan aan
het kasteel, waardoor deze ook onder andere invloeden uit de Renaissance kent. Het kasteel is
grotendeels vernietigd in 1859, maar later in eren hersteld.
In de winter wemelt het hier van de professionele wielrenners, die Denia en omstreken als
uitvalsbasis gebruiken voor hun wintertrainingen. Wie graag natuurwandelingen doet, is ook hier
aan het juiste adres. Of hou je van lekker en betaalbaar eten? Geen probleem, Denia herbergt
in de stad heerlijk tapas bars en restaurantjes en aan de haven zitten ook een paar super
lekkere bistro"s en resto"s.
Eén van mijn favorieten is de bistro BASTA aan de plezierhaven. Zijn heerlijk hamkrotten of de
overheerlijk pizza met geitekaas, honing en vijgen, njamie. Bij de bistro buurman (de naam ben
ik vergeten) geniet ik van de overheerlijke cesear salade en bij de achterbuurman, de
Buddhabar is het heerlijk toeven met een coctail. Maar ik heb er nog veel te ontdekken want ik
ga eigenlijk maar zelden gaan uiteten.
Vanaf december hebben we hier temperaturen vanaf 15° - 20° graden. Vandaag 21-12-2019,
genoot ik tijdens mijn schrijfpauze van een rondlummelen in short en hemd met een
temperatuur in de zon van 22 graden. In februar-maart schommelt het toch meestal rond de
15°-16°. In de zomer is het hier gemakkelijk 33°-36°. Wel merk ik dat er hier een hoge
vochtigheidsgraad is het hele jaar door. Ik vermoed dat dit mede komt door de Montgo berg,
want steen houdt ook water vast.
Denia is vernoemd naar de Griekse godin Diana. Denia was ooit een Griekse kolonie en
werd later Romeins bezit. De Romeinen vestigden er zelfs een marinebasis. Toen de Visigoten
er regeerden, het Iberische koninkrijk, was Denia de zetel van een bisschop. Maar toen de
Islamieten het veroverden werd Denia de hoofdstad van een deel van de Valenciaanse kust en
Ibiza. Het kasteel stamt vanuit deze tijd. De christenen hebben Denia heroverd en nadat de
moslims verdreven waren kende de stad een hele tijd leegstand. Toen de Aragonezen de kroon
bezaten kreeg de stad veel privileges omdat de familie Sandoval connecties hadden met Philip
III. De Fransen hebben Denia ook 4 jaar in hun bezit gehad en hebben toen het kasteel laten
herbouwen. Overigens zijn er ook Iberische ruïnes in de buurt terug te vinden.
https://www.denia.net/
https://www.denia.com/nl/el-significado-de-denia/

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. Code werkt maar NADAT je je adres ingevuld hebt.
Cholesteril forte 90 capsules voor 39.86€ - 10% = 35.87€
cholesteril gewoon 90 capsules voor 27.66€ - 10% = 24,89€
cholesteril forte 30 capsules voor 14.98€ - 10%= 13,48€
Voor wie tegelijkertijd ook bewust emotioneel wil werken
klik hier
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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.

