
Lieve	lezer,

WOW	 WOW	 WOW	 wat	 hebben	 we	 een	 super	 weken
achter	de	rug.	Prachtige	liefdevolle	ervaringen	opgedaan
op	 onder	 andere	 de	Hiltho	waar	we	met	 een	 hele	 groep
therapeuten/healers/coachers	 uit	 allerlei	 vakgebieden
mochten	 samenwerken	 om	 het	 NIEUW	 Platform
Natuurlijk	 Gezond	 Noord	 Limburg	 neer	 te	 zetten.
Fantastische	groep	lieve	mensen	welke	allemaal	hetzelfde

doel	willen	bereiken.......	en	dat	 is	mensen	helpen	op	de	meest	fantastische	manieren.	Kijk
eens	 op	 http://www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl/.	 Je	 kunt	 hier	 altijd	 wel	 iets	 of
iemand	 vinden	 die	 bij	 jou	 aansluit.	 Ik	 gun	 een	 ieder	 een	 gezond,	 gelukkig	 en	 fantastisch
leven!!!	Help	jezelf	en	sta	jezelf	toe	om	te	ontvangen.

Ook	heb	 ik	een	schitterende	 informatieavond	gegeven	bij	Likrali	 in	Tegelen.	Grote	groep
mensen	 die	 verbaasd	 waren	 hoe	 het	 toch	 mogelijk	 is	 dat	 je	 programma's	 kunt	 missen,
opnieuw	 kunt	 downloaden	 en	 het	 dan	 ook	 meteen	 kunt	 voelen	 wanneer	 het	 veranderd	 is.
Heerlijk	 om	 te	 zien	 dat	 de	 mensen	 vol	 verbazing	 luisteren	 en	 dit	 wilden	 ontvangen.
Cadeautjes	aan	zichzelf	gunden.	_/\_

Wat	 ook	 zeer	 de	 moeite	 waard	 is	 om	 te	 vertellen	 is	 dat	 er	 2	 schitterende	 liefdevolle
avonden	zijn	geweest	waarin	vrouwen	the	Rite	of	the	Womb	hebben	mogen	ontvangen.	Een
workshopavond	waarin	 rituelen	 en	helingen	 op	de	baarmoeder	 ontvangen	mochten	worden
alsook	de	vrouwenlijn	van	waar	wij	ontstaan	zijn.	Dat	is	toch	ongelooflijk	mooi	om	zo	intens
stil	 te	 staan	 waarvoor	 je	 vrouw	zijn	 staat.	 Tuurlijk	 kan	 dit	 ook	 voor	 vrouwen	 die	 geen
baarmoeder	meer	hebben!	Juist	deze	 vrouwen	waren	heel	blij	met	het	 ontvangen	 van	de
healing.	 In	 de	 	 baarmoeder	 gaat	 vaak	 al	 heel	 veel	mis,	 ook	wanneer	we	 er	 ons	 niet	 eens
bewust	van	zijn.	Denk	maar	eens	aan	zwangerschappen,	miskramen	en	of	misbruiken.	Zo	zijn
er	 nog	 veel	 meer	 redenen	 om	 eens	 stil	 te	 staan	 bij	 the	Womb	 oftewel	 je	 baarmoeder.
Binnenkort	worden	weer	nieuwe	avonden	hierin	gegeven.	Voor	een	indruk	hiervan	te	krijgen
zie	mijn	website	waar	vele	foto's	geplaatst	zijn.	Zie	agenda	voor	nieuwe	datums.
	
Het	is	bijna	zover	joehoe	dan	ga	ik	mijn	zomervakantie	in.
Mijn	droomreis	gaat	uitkomen	:-).	Bali	here	we	come	_/\_
Het	lijkt	wel	of	iedereen	dit	weet	hihihihi.	Praktijk	loopt	over	van	clienten	die	nog	snel	een
behandeling	willen	ontvangen.	
Helaas	voor	diegene	die	nu	nog	een	sessie	zou	wil	ontvangen	van	mij,	agenda	staat	vol.	Na
mijn	vakantie	sta	ik	weer	voor	100%	paraat.	Eventueel	bij	nood	kunt	u	contact	opnemen	met
mijn	collega	ThetaHealer
http://www.light-sign.nl/	Jolanda	de	Beer	zal	voor	mij	waarnemen.	
Vanaf	13	november	ben	ik	er	zelf	weer.	Mails	en	vragen	zal	ik	beantwoorden	in	het	weekend
vooraf.

Dan	nu	mijn	nieuw	agenda.

Agenda	cursus	(klik	op	de	link	voor	meer	informatie):
ThetaHealing	introductieavond:
13	nov.	2017	van	19.30	tot	ca.	22.00	uur	in	Spaubeek.
4	dec.	2017	 van	 19.30	 tot	 ca.	 22.00	 uur	 op	 de	Wittenhorststraat	 38,	 5961	XN	Horst.
Gratis
D.m.v.	een	Powerpoint	presentatie	en	oefeningen	laat	ik	je	een	kijkje	achter	de	schermen
zien	hoe	ThetaHealing	werkt.
Wellicht	heb	je	zin	en	tijd	om	te	komen	luisteren	en	te	ervaren.	Graag	wel	even	opgeven.

Basis	DNA	 	ThetaHealing®	geen	vooropleiding	nodig	en	 is	door	 iedereen	te	 leren.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	21,	22	en	23	november	2017	
wanneer	 jij	 je	 eigen	 leven	 weer	 in	 de	 handen	 wilt	 nemen,	 schrijf	 je	 dan	 snel	 in.
http://francisense.nl/?page_id=464

Advanced	ThetaHealing®	op	aanvraag
Vooropleiding:	Basis	DNA.	http://francisense.nl/?page_id=471	

Wereldrelaties	ThetaHealing®	NIEUW	op	aanvraag
Vooropleiding:	 Basis	DNA,	Advanced	 en	Dig	Deeper	 of	 Intuïtieve	Anatomie	 of	 evt.	 Basis
Teacher	en	Advanced
http://francisense.nl/?page_id=1202

Regenboogkinderen	ThetaHealing®		op	aanvraag.
Geen	vooropleiding	nodig.		http://francisense.nl/?page_id=423

Manifesteren	 en	 Overvloed	 ThetaHealing®	 december,	 exacte	 datums	 volgen	 nog.
Vooropleiding:	Basis	DNA	en	Advanced.
http://francisense.nl/?page_id=434

Game	of	Life	ThetaHealing®	8,	9	en	10	januari	2018
Vooropleiding:	Basis	DNA	en		Advanced.
http://francisense.nl/?page_id=495

Dig	Deeper	ThetaHealing®	NIEUW	op	aanvraag.
Vooropleiding:	Basis	DNA	en	Advanced.
http://francisense.nl/?page_id=1190

Soulmate	ThetaHealing®	NIEUW	op	aanvraag
1	dag	zonder	vooropleiding	
2	dagen,	vooropleiding	Basis	DNA	en	Advanced	
http://francisense.nl/?p=1425

2018	starten	we	weer	starten	in	Bergen	Cursus	'Herstellen	doe	je	Zelf!'
http://francisense.nl/?page_id=1186

NIEUW
The	Rite	of	the	Womb,
The	Womb	is	not	a	place	to	store	fear	and	pain.....
The	Womb	is	a	place	to	create	and	give	birth	to	life.

zaterdagavond	18	november	2017	en	maandagavond	11	december	2017.
Gaat	door	bij	voldoende	aanmeldingen,	max.	6	personen.
http://francisense.nl/?p=1372

Beurzen:

16	nov.	2017	Charsanté,	De	Boesjer	eetcafé,	Kerkstraat	156	in	Koningsbosch	aanvang					
19	-	22.30	uur

10	dec.	2017:	C.J.	Struik,	Zaal	van	Eyck,	Koning	Albertlaan	23,	Maaseik	Belgie,	aanvang
11.-18	uur

16	dec.	2017:	Hulp	van	Boven,	Baexheimerhof,	Kerkstraat	 1a,	Baexem	aanvang	17.30	-
22.30	uur											

Zie	www.francisense.nl	of	schrijf	je	in	francisense@kpnmail.nl

Voor	meer	informatie	over	de	betreffende	cursus	klik	de	link	aan	of	kijk	op	mijn	website
http://francisense.nl/	je	mag	me	natuurlijk	ook	altijd	bellen.
Wanneer	deze	datums	niet	uitkomen	en	je	wilt	wel	heel	graag	meedoen,	schroom	dan
niet	om	evt.	te	overleggen	en	ik	op	maat	misschien	iets	voor	je	kan	betekenen.

Heb	je	al	een	cursus	ThetaHealing	gevolgd,	maar	zijn	je	dingen	nog	onduidelijk?	Wil	je	een
nog	meer	geoefend	praktiserende	worden?	Zou	je	nog	graag	extra	Healingen	en	downloads
willen	ontvangen?
Dat	 kan	 op	 onze	 oefenochtend	 meld	 je	 a.u.b.	 wel	 van	 te	 voren	 even	 aan,	 zodat	 ik	 weet
hoeveel	stoelen	ik	klaar	mag	zetten.
17	nov.	15	dec.	van	9.30	tot	12.30	uur.

Ken	 je	 iemand	 binnen	 je	 familie,	 werkomgeving	 of	 kennissenkring	 die	 herhaaldelijk
vastloopt	 of	 tegen	 dingen	 aanloopt,	 lichamelijk,	 geestelijk,	 emotioneel,	 etc.	 dan	 kan
ThetaHealing	wellicht	dé	oplossing	bieden.
Gelieve	dan	deze	nieuwsbrief	doorsturen	en	sowieso	mag	je	graag	delen.

Heel	 veel	 liefde,	 licht,	 warmte,	 gezelligheid,	 knuffels	 en	 zonnestralen	 wens	 ik	 jullie	 een
fantastische	herfst	en	misschien	tot	snel,

Liefs	Francis
	

Wat	is	ThetaHealing®?
Ons	 brein	 is	 net	 als	 een	 computer.	 Een	 computer	 heeft
programma’s	 zodat	 die	 kan	 werken	 en	 zo	 heeft	 ons
brein	dus	ook	programma’s	die	we	gebruiken	en	die	nodig
zijn	 om	 te	 kunnen	 functioneren.	 Maar	 door	 bijv.
gebeurtenissen	in	óns	leven,	het	leven	van	onze	ouders	of
voorouders	kunnen	er	blokkades	ontstaan	in	ons	systeem.
Met	ThetaHealing®	kunnen	we	net	 als	 in	 onze	computer
negatieve	 of	 kapotte	 programma’s	 deleten	 en	 meteen
nieuwe	complete	positieve	programma’s	downloaden,	zodat
het	programma	weer	optimaal	kan	werken	en	dus	weer	up-
to-date	is.

Theta	Healing®	of	DNA-healing	 	 is	 een	zeer	effectieve
(zelf-healing	 techniek,	 ontwikkeld	 door	 Vianna	 Stibal
(	ViannaStibal.com	).

Het	 is	 een	 vrij	 nieuwe,	 wereldwijd	 succesvol
toegepaste	 healingsmethode.	 In	 de	 (wetenschappelijk
bewezen)	 intuïtieve	Theta-staat	wordt	 verbinding	 gemaakt	met	 de	 creatieve	 energie	 van
Bron	 van	 Al	 Wat	 Is.	 Hierdoor	 ontstaat	 er	 op	 een	 liefdevolle	 wijze	 toegang	 tot	 het
energieveld	 en	 onderbewuste	 van	 de	 cliënt.	 Zo	 kan	 dan	 snel	 en	 gemakkelijk	 de
sleutelovertuiging	van	de	hulpvraag	duidelijk	worden.

Via	 de	 Bronenergie	 wordt	 de	 belemmerende	 overtuiging	 (en	 eventuele	 samenhangende
trauma’s	of	gevoelens)	vervangen	door	een	positieve	overtuiging	en	gevoel.	De	(onbewuste)
ervaring	die	aan	de	basis	 ligt	van	de	blokkade	(wat	je	kan	zien	als	een	herinnering	die	als
overtuiging	is	opgeslagen	in	bijvoorbeeld	je	cellen,	genen	of	chakra’s)	wordt	dus	simpelweg
verwijderd	en	vervangen	door	een	passend(e)	overtuiging	of	gevoel.	Op	deze	wijze	kan	je
dus	je	 leven	(her)creëren.	Je	wordt	bewuster,	kan	meer	 in	je	eigen	kracht	gaan	staan	en
bent	 beter	 in	 staat	 keuzes	 te	 maken	 en	 de	 juiste	 beslissingen	 te	 nemen.	 Het	 helpt	 om
liefdevoller	en	eerlijker	te	worden	naar	jezelf	en	de	wereld	om	je	heen.

ThetaHealing®	 is	 vanaf	 1995	 ontwikkeld	 door	 de	 Amerikaanse	 Vianna	 Stibal	 om	 op	 alle
gebieden	van	 je	 leven	 (fysiek,	mentaal,	emotioneel	en	spiritueel)	 snel	en	gemakkelijk	zelf
blokkades	 op	 te	 kunnen	 lossen	 en	 verandering	 te	 maken.	 Destijds	 werkte	 zij	 reeds	 als
healer	 en	 ontdekte	 dat	 op	 de	 manier	 zoals	 ze	 werkte	 zij	 onmiddellijke	 heling	 kon
bewerkstelligen.	Op	deze	manier	wist	zij	zelfs	kanker	in	haar	been	te	genezen!
Sindsdien	heeft	Vianna	over	de	hele	wereld	duizenden	mensen	opgeleid	in	ThetaHealing®	
en	blijft	de	methode	zich	verder	ontwikkelen	en	verspreiden.

ThetaHealing®	 is	 géén	 religie	 of	 geloofsovertuiging!	 Het	 is	 een	 techniek	 om	 je
overtuigingen	te	veranderen	en	ze	in	overeenstemming	te	brengen	met	de	Bron	van	Al		Wat
is.

Voor	mij	persoonlijk	is	ThetaHealing®	A	Way	of	Life	geworden.
	

Facebook LinkedIn Website

								ThetaHealing®
verander	je	omgeving,
						begin	bij	jezelf!!!

Nieuwsbrief	FranciSense

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	francisense@kpnmail.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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