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

Nieuwsbrief FranciSense

Hallo lieve nieuwslezer,
Wat fantastisch dat je deze nieuwsbrief wilt ontvangen en wellicht tijd hebt
om deze te lezen. Het nieuws is niet helemaal nieuw meer maar de datums van
de cursussen zijn natuurlijk nog in het verschiet om verder het jaar te kijken
wat er nog meer mogelijk is voor dit jaar.
Mijn meiden daagden me voor 2 jaar terug uit om mee te doen met Venlo
Stormt.
Op dat moment leek dit voor mij nooit meer haalbaar te zijn omdat ik zo ziek
was en er steeds nieuwe uitdagingen zich openbaarden waardoor ik ziekenhuis
in en uit liep.
Weer mocht leren lopen etc. Het Herstellen doe je Zelf zeg maar!!!
En toch was mijn geloof zo sterk dat er ook nog meer leuke positiviteit voor me in petto moest zijn.
Door deze nieuwe uitdaging aan te grijpen en er keihard voor te knokken was het resultaat er ook naar.
Onze naam waar we mee mochten lopen was:
'Let's do this!!!
Stiekum had ik t-shirts laten maken met onze foto erop en deze tekst. Achterop stond de tekst: 'Yesss, we did it!!!'
Zo ongelooflijk trots op ONS drietjes.
Achteraf bleek ik meerdere gekneusde ribben en een gebroken rib te hebben, mijn schouder door overbelasting de slijmbeurs
ontstoken te zijn geraakt. Ondanks dit alles was de adrenaline die ten tijde van de workout door mijn lijf gierde zo hoog dat ik
vanaf de eerste hindernis door bleef gaan. Terwijl het bij de 1e hindernis eigenlijk al mis ging en er een knak te horen was aan
mijn linkerkant van mijn ribbenkast.
Mijn lijfje was te kort voor de grote mensenhindernis. Ze trokken me aan 2 armen omhoog en zo kwam het dat ik met mijn
ribbenkast op een balk gesmakt werd wat natuurlijk niet zo handig was.
Met mijn doorzettingsvermogen en mijn eigenwijsheid gaf ik niet bij. Wilde de pret niet drukken voor mijn meiden We hadden
ons zo ontzettend verheugd op deze dag dat ik dit echt niet wilde stoppen. Zo blij en dankbaar dat we deze speciale,
bijzondere intense dag samen mochten beleven en delen. Onze teambuildingdag zal voor altijd innig koesterend, vrolijk en blij
in mijn geheugen gegrift blijven staan. De foto's welke overal verspreid werden lieten zien hoe ontzettend gelukkig we waren.
Op bijna alle foto's lachten we en genoten we van ieder moment en iedere nieuwe uitdaging. Een dag om nooit meer te
vergeten _/|\_.
GEEF NOOIT OP is dan ook mijn motto. Er is nog zoveel moois te ontdekken, ervaren, leren en vooral te genieten.
Gelukkig kon ik samen met mijn collega Jolanda de Beer de cursussen toch door laten gaan.
Het was ontzettend gaaf om met haar een grotere groep jongeren de Basis ThetaHealing te leren.
De cursus Soulmate was ook zo bijzonder, omdat de cursisten eigenlijk zelf al hun soulmate gevonden hadden en ze zelf niet
eens wisten waarom ze juist DIE cursus wilden gaan volgen.
In de cursus zelf kwamen ze er al snel achter waarom ze juist op dat moment aanwezig moesten zijn.
Hun kinderen begonnen uit te vliegen waar ze zich nogal zorgen over maakten. Als je dan weet dat ThetaHealing op het DNA
werkt is het heerlijk om de blokkerende overtuigingen op te ruimen in de familielijn en de weg voor je kinderen vrij te maken
naar hun meest verenigbare zielenmaatje. Hoe GAAF is dat? Je kinderen zelfs hiermee te helpen op het pad van geluk,
overvloed en welzijn. Wie wil dit nu niet voor zijn kinderen en natuurlijk voor zichzelf?
In de gemeente Bergen hebben we wederom een prachtige cursus Herstellen doe je Zelf mogen afsluiten.
18 september starten we weer met een nieuwe. en er zijn al meerdere nieuwe aanmeldingen. Weet je nog iemand geef je snel
op want vol = vol. Max. 8 personen.
Vanuit Preventieve Gezondheidzorg in Gemeente Bergen mochten we ons voorstellen aan de Wethouder.
Vaak zijn deze mensen alleen maar geinteresseerd in cijfertjes werd me ingefluistert, waardoor ik een rekensom ben gaan
maken ter voorbereiding van het toch wel spannende gesprek.
En ......ik kon het zelf bijna niet geloven maar wat ik zag maakte me SUPER BLIJ.
Van de 43 cursisten waren er 21 naar een betaalde baan gegaan, 8 mantelzorger/vrijwilliger geworden, 5 mensen nog steeds in
therapie en 8 mensen die of niet kwamen opdagen na opgave of door omstandigheden vroegtijdig gestopt zijn.
Daar doen we het toch voor?
Het mooie is dat door de dingen die we deelden met de Wethouder en de gaten die we zagen, Nu vanuit de cursus Herstellen
doe je Zelf een nieuw project mogen gaan starten. Als een extra mogelijkheid om mensen nog meer te ondersteunen en te
begeleiden. Het ideen liggen er inmiddels al, de toestemming en goedkeuring zijn binnen. Joehoe......... Nu de uitwerking hiervan
nog. wordt vervolgd.
Mijn nieuwe agenda.

Agenda cursus

(klik op de link voor meer informatie):

Basis DNA ThetaHealing® geen vooropleiding nodig en is door iedereen te leren.
21, 22 en 23 aug. 2019.
wanneer jij je eigen leven weer in de handen wilt nemen, schrijf je dan snel in.
http://francisense.nl/basis-dna-thetahealing/
____________________________________________________________________________________________
Dig Deeper ThetaHealing® 5, 6 en 7 sept. 2019
Vooropleiding: Basis DNA en Advanced.
http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/
____________________________________________________________________________________________
Manifesteren en Overvloed ThetaHealing® 17 en 18 sept. 2019
Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper.
http://francisense.nl/thetahealing-manifesteren-en-overvloed/
____________________________________________________________________________________________
Game of Life ThetaHealing® 20, 21 en 22 sept. 2019
Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper
https://francisense.nl/the-game-of-life-thetahealing/
____________________________________________________________________________________________
Wereldrelaties ThetaHealing® 1 tot en met 5 okt. 2019
Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper of Intuïtieve Anatomie of evt. Basis Teacher en Advanced
http://francisense.nl/thetahealing-wereldrelaties/
____________________________________________________________________________________________
Growing your Relationship Part 1; You and Your Significant Other ThetaHealing®, 15 en 16 okt. 2019.
http://francisense.nl/thetahealing-growing-your-relationships-i/
____________________________________________________________________________________________
Growing your Relationship: Part 2; You and the Creator ThetaHealing®, 18 en 19 okt. 2019.
Vooropleiding Basis DNA, Advanced en Dig Deeper
http://francisense.nl/growing-your-relationship-part2-you-and-the-creator/
____________________________________________________________________________________________
DNA Advanced ThetaHealing® 31 okt., 1 en 2 nov. 2019
Vooropleiding: Basis DNA
https://francisense.nl/dna-advanced-thetahealing/
____________________________________________________________________________________________
Soulmate ThetaHealing®, 7 en 8 nov. 2019
Vooropleiding Basis DNA, Advanced en Dig Deeper.
http://francisense.nl/thetahealing-soulmate/
____________________________________________________________________________________________
Regenboogkinderen ThetaHealing® op aanvraag.
Geen vooropleiding nodig. http:// http://francisense.nl/regenboogkinderen/
____________________________________________________________________________________________
Zondag 15 september Natuurlijk Gezond Festival, Theetuin de Roode Vennen, Broekhuizerweg 20 te Broekhuizen.
Gratis entree.
Beleef een unieke dag boordevol inspiratie,
informatie, verbintenissen en activiteiten.
Met natuurlijk lekkers, muziek, kinderactiviteiten,
kraampjes, workshops, lezingen en demonstraties.
Georganiseerd door:
Stichting Natuurlijk Gezond Noord Limburg
Meer info ----> www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl
____________________________________________________________________________________________
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.
15 november 2019.
zie evt. recencies. max. 6 personen.
http://francisense.nl/the-rite-the-womb/
______________________________________________________________________________________________
18 september starten we weer in de gemeente Bergen met de cursus 'Herstellen doe je Zelf!'
GRATIS aangeboden door deze gemeente. Nog enkele plekken vrij.
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.
11 sept., 9 okt. of 11 okt., 6 nov. en 22 nov.
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 upto-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.
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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 francisense@gmail.com toe aan uw adresboek.

