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

Nieuwsbrief FranciSense

Hallo lieve lezer,
Even snel tussendoor een extra bericht over de prachtige mogelijkheden
die voor ons liggen.
Aanstaande zondag is het Natuurlijk Gezond Festival waar we met 50
stuks aan diversiteit van disciplines. Wat is er nog meer mogelijk buiten
de reguliere hulpverlening.
Voor ieder wat wils lijkt me zo!!!
Laat je verrassen in het warme bad van zoveel mogelijkheden waar je
misschien nog nooit van gehoord hebt en waar misschien wel jou oplossing
of antwoord ligt.
Je kan ervaren, horen, workshops en lezingen bezoeken.
5 velden vol met zo'n ongelooflijk mooie locatie in de Theetuinen.
Kinderen hebben de mogelijkheid om heerlijk te genieten van de
creatieve hoek of van de dieren welke ook aanwezig zullen zijn.
Er zijn namelijk ook mensen die weten hoe je het beste je dieren tot een
gezond leven kunt houden of brengen.
Dus..... graag willen we jullie welkom heten en ontmoeten zondag met een
hapje en een drankje, een muziekje, een heerlijk zonnetje..... wat willen
we nog meer?
Voel me in ieder geval heel dankbaar dat we als grote groep dit aan jullie
kunnen presenteren en ik als FranciSense mag aansluiten bij deze
prachtige ontwikkelingen.

Aansluitend nu de nieuwe agenda voor de komende periode. Er is nogal wat verschoven en uitgebreid in de laatste
agenda.

Agenda cursus

(klik op de link voor meer informatie):

18 sept. 2019 starten we weer starten in Bergen Cursus 'Herstellen doe je Zelf!' (gratis)
http://francisense.nl/herstellen-zelf-bergen/
______________________________________________________________________________________
NIEUW Thema avonden in Gemeente Bergen.
24 sept. 2019, (gratis)
https://francisense.nl/thema-avond-gemeente-bergen/
______________________________________________________________________________________
Basis DNA ThetaHealing® geen vooropleiding nodig en is door iedereen te leren.
27, 28 en 29 september 2019
wanneer jij je eigen leven weer in de handen wilt nemen, schrijf je dan snel in.
http://francisense.nl/basis-dna-thetahealing/
Advanced ThetaHealing® 3, 4 en 5 oktober 2019
Vooropleiding: Basis DNA.
http://francisense.nl/dna-advanced-thetahealing
_______________________________________________________________________________________
Dig Deeper ThetaHealing® 18, 19 en 20 oktober 2019
Vooropleiding: Basis DNA en Advanced
http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/
Manifesteren en Overvloed ThetaHealing® 22, 23, 24 oktober 2019
Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper
http://francisense.nl/thetahealing-manifesteren-en-overvloed/
_______________________________________________________________________________________
NIEUW Thema avonden in Gemeente Bergen.
29 okt. 2019, (gratis)
https://francisense.nl/thema-avond-gemeente-bergen/
______________________________________________________________________________________
Game of Life ThetaHealing® 31 okt., 1 en 2 nov. 2019
Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper
https://francisense.nl/game-life/
______________________________________________________________________________________
Soulmate ThetaHealing®, 7 en 8 november 2019
Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper
http://francisense.nl/thetahealing-soulmate/
______________________________________________________________________________________
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.
Vrijdagavond 15 november 2019
zie evt. recencies. max. 6 personen.
http://http://francisense.nl/the-rite-the-womb/
_____________________________________________________________________________________
Basis DNA ThetaHealing® geen vooropleiding nodig en is door iedereen te leren.
19, 20 en 21 november 2019
wanneer jij je eigen leven weer in de handen wilt nemen, schrijf je dan snel in.
http://francisense.nl/basis-dna-thetahealing
______________________________________________________________________________________
NIEUW Thema avonden in Gemeente Bergen.
29 okt. 2019, (gratis)
https://francisense.nl/thema-avond-gemeente-bergen/
______________________________________________________________________________________
Advanced ThetaHealing® 2, 3 en 4 december 2019
Vooropleiding: Basis DNA.
http://francisense.nl/dna-advanced-thetahealing
_______________________________________________________________________________________
Dig Deeper ThetaHealing® 12, 13 en 14 december 2019
Vooropleiding: Basis DNA en Advanced
http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/
_______________________________________________________________________________________
NIEUW Thema avonden in Gemeente Bergen.
17 december 2019, (gratis)
https://francisense.nl/thema-avond-gemeente-bergen/
_______________________________________________________________________________________
Growing your Relationship part 1, You and Your Significant Other, NIEUW
19 & 20 december 2019
https://francisense.nl/growing-your-relationship-part-1-you-and-your-significant-other/
_______________________________________________________________________________________
Growing your Relationship part 2: You and the Creator, NIEUW
28 & 29 december 2019
https://francisense.nl/growing-your-relationship-part-2-you-and-the-creator/
_______________________________________________________________________________________
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, zodat ik weet hoeveel stoelen ik klaar
mag zetten.
9 okt. van 13.30 tot 16.30 uur
11 okt. van 9.30 tot 12.30 uur
6 nov. van 13.30 tot 16.30 uur
22 nov. van 9.30 tot 12.30 uur
http://francisense.nl/intervisiemomenten-om-thetahealing-nog-meer-te-trainen/
______________________________________________________________________________________
Wereldrelaties ThetaHealing® op aanvraag
Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper of Intuïtieve Anatomie of evt. Basis Teacher en Advanced
http://francisense.nl/thetahealing-wereldrelaties/
_______________________________________________________________________________________
Regenboogkinderen ThetaHealing® op aanvraag.
Geen vooropleiding nodig. http://francisense.nl/regenboogkinderen/
_______________________________________________________________________________________
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. We kunnen 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 doorsturen 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.

Facebook

LinkedIn

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 francisense@gmail.com toe aan uw adresboek.

