
Hallo	lieve	lezer,
	
Aan	de	late	kant	misschien	en	och	wat	maakt	het	eigenlijk	toch	ook	uit	wanneer
ik	 jullie	 alsnog	 de	 beste,	 gezonde,	 vrolijke,	 creatieve	 	 wensen	 stuur	 voor	 het
nieuwe	 jaar!!!.	 We	 hebben	 nog	 een	 heel	 jaar	 voor	 ons	 met	 zoveel	 nieuwe
uitdagingen.	Wat	heeft	dit	jaar	voor	ons	in	petto?	Heel	verrassend	hoop	ik	voor
iedereen	in	positieve	zin.	

Het	 heeft	 dan	 ook	 even	 geduurd	 voordat	 deze	 nieuwsbrief	 weer	 uit	 mijn
vingers	 kwam	 vol	 nieuwe	 inspiratie	 en	 plannen.	 In	 de	 tussentijd	 is	 er	
ongelooflijk	 veel	 gebeurt	 en	 eerlijk	 gezegd	 teveel	 om	 op	 te	 noemen	 allemaal.
Zowel	negatief	als	positief	natuurlijk	want	ja	 ieder	huisje	draagt	zijn	kruisje,
ben	ik	van	overtuigt.	

Mijn	 Pieterpadtocht	 heb	 ik	 nog	 niet	 afgelopen	 en	 zit	 nog	 in	 het	 vat	 voor	 dit
nieuwe	jaar	;-).
Maar	 het	 mooiste	 is	 dat	 ik	 	 wel	 de	 ECHTE	 	 Sint	 Pieter	 in	 Rome	 heb	 mogen
bezoeken	samen	met	mijn	jongste	dochter.	Een	heerlijke	tijd	heb	ik	samen	met
haar	gehad	en	dat	hebben	we	toch	soms	ook	nodig.	Die	speciale	tijd	samen	om
weer	 met	 elkaar	 in	 verbinding	 te	 zijn.	 Het	 voelen	 en	 genieten	 van	 elkaar.
Dankbaar	en	trots	op	mijn	prachtige	kinderen.

Het	bezoek	aan	de	Sint	Pieter	was	enorm	en	grandioos	maar	ook	zeer	dubbel
qua	gevoelens	en	emoties.	Dit	was	nog	een	intense	wens	van	mij	en	soms	moet	je
gewoon	 gaan.	We	 zijn	 immers	 maar	 mensen	 die	 heel	 kwetsbaar	 zijn	 en	 waar
vanalles	bij	kan	gebeuren.																																																																																	

Dus	"LEVEN	en	GENIETEN"	zoveel	als	mogelijk	is	mijn	motto!!!	

Wat	 mijn	 hart	 wel	 zeer	 raakte	 was	 de	 verdeeldheid	 in	 vermogen.	 	 De	 kerk	 en	 al	 het	 goud	 waarmee	 het	 beschildert	 en
behangen	was,	de	overvloed	aan	marmer.	
Buiten	liggen	mensen	te	bedelen	en	leven	op	straat	van	de	armoede.	Blijkbaar	is	daar	in	Rome	niet	veel	aan	opvang	en	sociale
voorzieningen.	 Erg	 triest	 allemaal.	 Ik	 dacht	meteen	 aan	 het	 Emmaus	 huis	 hier	 in	Nederland.	 Kon	 er	 zoiets	 ook	 daar	maar
gecreerd	worden.
Gelukkig	mocht	ik	op	mijn	manier	een	klein	steentje	bijdragen	voor	bepaalde	mensen.
En	voor	mezelf	het	cadeau	om	te	ervaren	wat	voor	een	hoge	energie	er	in	de	Sint	Pieter	aanwezig	is.	
	
Mijn	2e	 indrukwekkende	korte	reis	was	met	oud	en	nieuw	en	wel	met	mijn	vriend	 in	Berlijn.	Met	nieuwjaarsdag	stond	 ik	 in
Sachenhausen	 in	 het	 concentratiekamp.	 Een	 kompleet	 andere	 energie	 daar	 natuurlijk.	 Maar	 ongelooflijk	 dankbaar	 dat	 dit
verleden	tijd	is	en	we	nu	een	steentje	mogen	bijdragen	aan	de	liefde,	verbinding	en	gelijkheid	die	we	mogen	verspreiden.	Door
juist	het	licht	in	jezelf	en	in	de	ander	te	kunnen	zien	en	te	benoemen.	Zo	mooi	hoe	mensen	nog	steeds	de	bevrijding	van	de
Berlijnse	muur	vieren	met	gigantische	vuurwerken.
We	mogen	helpen	 om	het	bewustzijn	 van	de	mensen	 op	 een	hoger	 niveau	 te	 tillen.	Waardoor	 er	meer	 vrolijkheid,	 blijheid,
vrede	en	harmonie	mag	zijn	voor	iedereen	en	op	alle	gebieden.
Dan	denk	ik	weer:	Verander	de	wereld,	begin	bij	jezelf!	

We	zijn	in	gemeente	Bergen	weer	aan	de	afrondende	fase	van	een	prachtige	nieuwe	cursus	Verbondenheid,	in	het	kader	van
Rouw-	en	verliesverwerking.	Een	verlengde	cursus	van	Herstellen	doe	je	Zelf.
Zo	 Gaaf	 om	 mensen	 bewust	 te	 zien	 worden	 wat	 er	 nu	 daadwerkelijk	 belangrijk	 is	 in	 hun	 leven.	 Hun	 kwaliteiten	 en
eigenschappen	extra	activeren.	Vanuit	bange	muisjes	zoveel	meer	zelfvertrouwen	krijgen	dat	ze	daadwerkelijk	voor	zichzelf
gaan	staan	en	durven	op	te	komen	voor	zich	zelf,	met	aandacht	voor	zichzelf	alsook	voor	de	ander.		
Grote	groeiontwikkelingen	in	hun	prachtige	ZIJN.	Zo	trots	op	deze	grote	KANJERS.

Steeds	meer	worden	mensen	bewust	van	veel	diepere	emoties,	kwetsuren	en	lagen	waar	het	ooit	is	mis	gegaan.	Het	Innerlijke
kind	 is	 emotioneel/mentaal	 vaak	 niet	 meegegroeid	 naar	 de	 volwassen	 persoon	 wie	 iemand	 nu	 is	 in	 ons	 fysieke	 lijf.	 	 De
onverwerkte	pijnpunten	die	je	levenlang	blijven	achtervolgen	wanneer	je	niet	gaat	kijken.

De	vraag	word	nu	dan	ook	steeds	weer	gesteld	of	er	nog	meer	is	na	deze	cursus.	Juist	omdat	het	zoveel	met	de	mensen	doet.
Mensen	 vragen	 of	 ze	 niet	 naar	 dat	 Innerlijke	 Kind	mogen	 gaan	 omdat	 ze	 die	 gevangenschap	 voelen	 in	 zichzelf.	 Het	 gemis
voelen	maar	de	gebruiksaanwijzing	niet	hebben	en	kennen	om	met	zichzelf	in	contact	te	komen.	

Dit	 kom	 ik	 natuurlijk	 ook	 in	de	praktijk	 steeds	 tegen	en	 ja	daar	 is	 zoveel	meer	 te	halen	 om	 je	 toekomstig	 leven	 soepeler,
gezonder,	vrolijker	te	kunnen	laten	verlopen.
Wanneer	je	vastgezette	programma's	en	overtuigingen	kunt	veranderen.	Jezelf	helen	door	verdieping	in	jezelf.
Jezelf	vanuit	je	eigen	kracht,	je	hart	en	in	liefde	je	leven	gaan	leven!!!
Door	 die	 verdieping	 aan	 te	 gaan	 met	 jezelf	 werkt	 dit	 ook	 door	 op	 alle	 vlakken,	 zowel	 lichamelijk,	 emotioneel,	 psychisch,
mentaal,	spiritueel	als	sociaal	en	maatschappelijk.	

Daarom	 ben	 ik	 toch	 begonnen	 met	 een	 nieuwe	 cursus	 te	 ontwikkelen	 vanuit	 mijn	 eigen	 ervaringen,	 gevolgde	 cursussen,
trainingen	en	opleidingen	welke	ik	genoten	heb.	
Deze	nieuwe	cursus	wordt	dus	hard	aan	gewerkt	om	voeten	in	de	aarde	te	laten	krijgen.	

Ergens	in	juni	willen	mijn	collega-assistent	en	ik	samen		een	weekend	gaan	plannen	waarin	deze	intensieve,	inzichtgevende	maar
vooral	helende	cursus	zal	plaatsvinden.	Dus	ben	je	geinteresseerd	en	wil	je	meer	weten	hierover?	Neem	gewoon	contact	met
me	op	en	kijk	ook	binnenkort	op	mijn	website	met	nog	meer	informatie	hierover.	Geef	je	snel	op	want	vol	is	vol.

	
Mijn	nieuwe	agenda.

Agenda	cursus	(klik	op	de	link	voor	meer	informatie):

Basis	DNA		ThetaHealing®	geen	vooropleiding	nodig	en	is	door	iedereen	te	leren.
20,	21	en	22	febr.	2019.	
wanneer	jij	je	eigen	leven	weer	in	de	handen	wilt	nemen,	schrijf	je	dan	snel	in.	
http://francisense.nl/basis-dna-thetahealing/
____________________________________________________________________________________________

DNA	Advanced	ThetaHealing®	2,	3	en	4	april	2019
Vooropleiding:	Basis	DNA	
https://francisense.nl/dna-advanced-thetahealing/
____________________________________________________________________________________________

Dig	Deeper	ThetaHealing®	17,	18	en	19	april	2019
Vooropleiding:	Basis	DNA	en	Advanced.
http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/	
____________________________________________________________________________________________

Wereldrelaties	ThetaHealing®	29	april	t/m	3	mei	2019
Vooropleiding:	Basis	DNA,	Advanced	en	Dig	Deeper	of	Intuïtieve	Anatomie	of	evt.	Basis	Teacher	en	Advanced
http://francisense.nl/thetahealing-wereldrelaties/
____________________________________________________________________________________________

Soulmate	ThetaHealing®,	16	en	17	mei	2019
1	dag	zonder	vooropleiding	
2	dagen,	vooropleiding	Basis	DNA,	Advanced	en	Dig	Deeper.
http://francisense.nl/thetahealing-soulmate/ 
	

Game	of	Life	ThetaHealing®	29,	30	en	31	mei	2019
Vooropleiding:	Basis	DNA,	Advanced	en	Dig	Deeper	
https://francisense.nl/the-game-of-life-thetahealing/

_____________________________________________________________________________________________

Manifesteren	en	Overvloed	ThetaHealing®		13	en	14	juni	2019
Vooropleiding:	Basis	DNA,	Advanced	en	Dig	Deeper.
http://francisense.nl/thetahealing-manifesteren-en-overvloed/
____________________________________________________________________________________________

Innerlijk	 kind	weekend	medio	 juni,	wordt	 vervolgt.	 Ligt	 ook	 aan	 het	 aantal	 aanmeldingen	 	 en	 een	 geschikte	 ruimte	 voor
overnachtingen.	Min.	4	personen,	max.	8	personen
____________________________________________________________________________________________

Growing	your	Relationship:	Part	2;	You	and	the	Creator	ThetaHealing®,	in	overleg
Vooropleiding	Basis	DNA,	Advanced	en	Dig	Deeper
http://francisense.nl/growing-your-relationship-part2-you-and-the-creator/
____________________________________________________________________________________________

Growing	your	Relationship	Part	1;	You	and	Your	Significant	Other	ThetaHealing®	in	overleg
http://francisense.nl/thetahealing-growing-your-relationships-i/
_____________________________________________________________________________________________

Regenboogkinderen	ThetaHealing®		op	aanvraag.
Geen	vooropleiding	nodig.	http://	http://francisense.nl/regenboogkinderen/
_____________________________________________________________________________________________

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.

op	aanvraag
zie	evt.	recencies.	max.	6	personen.	
http://francisense.nl/the-rite-the-womb/

______________________________________________________________________________________________

Begin	april	starten	we	weer	in	de	gemeente	Bergen	met	de	cursus	'Herstellen	doe	je	Zelf!'	GRATIS	aangeboden	door	deze
gemeente.
http://francisense.nl/herstellen-zelf-bergen/	
	

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	Intervisieochtend	meld	je	a.u.b.	wel	van	te	voren	even	aan.
http://francisense.nl/intervisiemomenten-om-thetahealing-nog-meer-te-trainen/

	____________________________________________________________________________________________

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.	Zet	de	datums	alvast	in	je	agenda	zodat	je	ze	niet	vergeet.
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.

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	door	te	sturen	en	sowieso	mag	je	graag	delen.

Heel	veel	liefde,	licht,	warmte,	gezelligheid,	knuffels	en	zonnestralen	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@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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