
Hallo	lieve	News	lezer,

Als	 eerste	 ben	 ik	 ontzettend	 dankbaar	 en	 eer	 ik	 jullie	 dat	 ik	 gelukkig
weer	mijn	News	mag	delen.	Het	heeft	een	hele	tijd	geduurd	dat	 ik	 iets
van	me	liet	weten.	Er	is	veel	gebeurt	in	die	tijd.	Leuke	en	mindere,	waar
niet	?

We	 hebben	 vorig	 jaar	 prachtige	 opnames	 gemaakt	 voor	 mijn	 nieuwe
promotiefilmpje	en	gelukkig	is	het	nu	dan	eindelijk	zover	dat	deze	van	de
week	de	lucht	in	zal	gaan.	
Door	mijn	ernstig	ziek	zijn	hebben	we	helaas	flink	oponthoud	gehad.	Tja
wat	was	er	nu	aan	de	hand......

Een	 heleboel	 kan	 ik	 wel	 zeggen.	 Het	 begon	 ermee	 dat	 ik	 een	 half	 jaar
bijna	 niet	 geslapen	 had.	 Daarbij	 kwam	 dat	 ik	 het	 eten	 niet	 meer	 kon
verdragen	en	ik	mijn	geheugen	een	heel	eind	kwijt	was.	Dat	vond	ik	zelf
het	 engste.	 Niet	 meer	 weten	 wat	 je	 net	 gedaan	 had.	 Maar	 eens	 is	 je
lichaam	en	geest	op.	Of	dat	dat	nog	niet	genoeg	was	kreeg	ik	ook	de	grote
C	en	dan	maar	zoeken	wat	was	er	het	eerst.......	Kip	of	het	ei.

In	Nederland	ben	 ik	een	hoog	uitzonderingsgeval	en	val	 ik	overal	buiten
de	boot	met	zelfs	de	duurste	ziekenfonds.	Lang	leve	de	regeltjes	waar	ze
zich	aan	moeten	houden.

Op	eigen	kosten	heb	ik	zelf	onderzoeken	in	het	buitenland	laten	doen	in	opdracht	van	de	arts/microbioom	waarvan	ik
via	via	gehoord	had	welke	goede	resultaten	hij	boekte.		En	gelukkig	vond	hij	wat	er	zoal	scheelde.	Bleek	dat	ook	mijn
gluten-,	koemelk-,	nachtschade-	en	histamineintoleranties	flink	opgelaaid	waren.	Jaren	nergens	last	van	gehad	en	kon
ik	als	een	Bourgondiër	leven	en	alles	eten	en	nu	bijna	niets	meer	als	rijstwafels	en	water

De	microbioom	greep	meteen	in	en	kwam	met	veel	later	met	uitslagen	dat	ik	o.a.	parasieten	en	3	soorten	bacteriën	in
mijn	bloed	had	die	er	niet	thuis	hoorden.	Waaronder	o.a.	Lyme.	Mijn	hele	darmflora	 lag	overhoop.	Tja	niet	gek	als
voor	4	jaar	terug	7	antibiotica's	gehad	hebt	in	een	paar	maanden	tijd.	
Huh	hoe	kan	dat	nu	dacht	ik,	Lyme?	Ooit	heb	ik	wel	eens	een	ring	gezien	maar	er	geen	waarde	aan	gehecht.	Maar	nu
blijkt	ook	dat	je	Lyme	kunt	krijgen	van	dazen	of	steekvliegen	omdat	ze	een	gemuteerd	gen	bij	zich	kunnen	dragen.
Tja	en	daar	was	ik	heel	veel	mee	in	aanraking	geweest.	Meerdere	keren	ben	ik	lek	gestoken	door	die	vervelende	rot
krengen.	

Door	de	geleerde	spiertesten	vanuit	Happy	in	je	Lijf!	weer	toe	te	passen	(schoot	me	wel	laat	binnen	dat	ik	die	tools
ook	nog	had)	en	de	detoxkuur	kreeg	ik	het	gelukkig	weer	allemaal	onder	controle	dwz	ik	kon	weer	meer	eten	en	mijn
lichaam	en	geest	herstelde	weer.	Mijn	geheugen	kwam	goddank	terug	en	al	mijn	ontstekingsklachten	en	de	hele	rest
van	de	waslijst	aan	klachten	verdwenen	langzaam.

De	tools	van	de	Happy	in	je	Lijf	kon	ik	gebruiken	om	alles	wat	ik	wilde	nuttigen	aan	eten,	drinken	en	supplementen
eerst	te	testen	voordat	ik	het	innam.	
Net	als	de	tuinman	die	prachtige	tuinen	aanlegt	bij	anderen	en	zijn	eigen	tuin	verwaarloost.	Was	weer	zo'n	mooie
eyeopener	en	het	inzicht	dat	ik	nog	veel	liever	voor	mezelf	mag	zijn.	Dankbaar	dat	ik	deze	ervaringen	en	inzichten
mocht	opdoen.

Blij	 en	 geïnspireerd	 	 dat	 ik	 weer	 snel	 cursussen	mag	 gaan	 geven	 en	 deze	 techniek	 zoveel	mogelijk	 wil	 delen	met
mensen.		Want	zonder	dat	we	het	in	de	gaten	hebben	nemen	we	eten	of	supplementen	tot	ons	wat	totaal	niet	goed
kan	zijn		voor	ons	en	wat	voor	een	ellende	dit	uiteindelijk	kan	brengen......

Nu	op	dit	moment	gaat	het	heel	goed	met	me	en	kon	 ik	gelukkig	mijn	conditie	ook	weer	 langzaam	opbouwen.	En.....
ontzettend	blij	dat	 ik	het	Pieterpad	weer	een	stuk	mocht	 lopen	 in	mijn	vakantie.	Daaraan	merk	 ik	dat	 ik	nog	niet
helemaal	de	oude	ben.	Maar	ja....	 ik	ben	ook	wat	ouder	geworden	hihihi	en	wel	55	jaar.	Wat	een	prachtige	leeftijd
toch?	
Met	 dit	 gegeven	wil	 ik	 er	 een	 feestjaar	 van	maken.	Ongelooflijk	 dankbaar	 dat	 ik	 dit	met	 iedereen	wil	 delen.	 Zie
onderstaande	afbeelding	van	de	acties.

	
Voel	je	van	Harte	WELKOM	op	mijn	site.	

https://francisense.nl/

Het	Natuurlijk	Gezond	Noord	Limburg	festival	2021	gaat	19	september	gelukkig	weer	door.
Vorig	jaar	werd	het	afgeblazen	en	het	jaar	daarvoor	was	het	een	enorm	succes.		Therapeuten	uit	diverse	gemeentes
kunnen	 zich	 presenteren	 bij	 het	 schittterende	 	 Hilkensberg	 Park	 te	 Broekhuizen.	 Het	 lijkt	 wel	 een	 paradijs	 op
aarde.	 	Het	park	is	zo	groot	dat	we	ons	ruim	kunnen	verspreiden	zodat	we	op	een	gezonde	manier	mensen		kunnen
ontmoeten.	 	 We	 hebben	 er	 ontzettend	 veel	 zin	 in	 en	 verheugen	 ons	 om	 je	 te	 verwelkomen.	 	 Kom	 je	 ook?	 (zie
onderstaande	flyer)	delen	mag.	Graag	zelfs.

Kijk	anders	eens	op	de	website	van	Natuurlijk	Gezond	en	zie	hoeveel	therapeuten	er	zijn	in	dit	gebied	van	allemaal
verschillende	disciplines.
https://www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl/

In	de	gemeente	Bergen	gaan	we	29	september	weer	starten	met	de	nieuwe	cursus	Herstellen	doe	je	Zelf!!!
Gelukkig	heb	ik	weer	een	3	jarig	contract	mogen	ontvangen	en		zal	er	vooral	nu	in	deze	tijd	zeker	behoefte	zijn	dat
mensen	extra	ondersteuning	krijgen.	Ik	zie	namelijk	veel	mensen	depressief,	angstig,	afgesloten	en	hun	doel	kwijt
zijn	geraakt.	

https://francisense.nl/herstellen-doe-je-zelf-verbondenheid-rouw-en-verliesverwerking/

Heb	 je	de	 laatste	 tijd	 veel	 aan	 je	 hoofd?	Afspraken,	 verlies,	 sociale	 verplichtingen,	 ellenlange	 to-do-lijstjes,	 een
hectische	baan,	je	gezinsleven…
Dat	zorgt	voor	een	druk	hoofd	en	alle	gevolgen	(lees:	klachten)	van	dien.	Tijd	om	een	stapje	terug	te	doen	en	niet
meer	zo	veel	te	moeten.	Hier	wordt	het	tijd		voor	een	Access	Bars	sessie.
Met	een	Access	Bars-behandeling	help	ik	jou	weer	rust	en	ruimte	te	creëren.
https://francisense.nl/bars-access-consciousness/
	

Aansluitend	nu	de	nieuwe	agenda	voor	de	komende	periode.	

Agenda	cursus	(klik	op	de	link	voor	meer	informatie):
Happy	in	je	Lijf!			15	en	16	oktober.	Voor	meer	datums	zie	mijn	website
http://francisense.nl/happy-in-je-lijf-training/	 	 	 	 	
____________________________________________________________________________________

Herstellen	doe	je	Zelf!	GRATIS
Start	29	september	in	gemeente	Bergen.
https://francisense.nl/herstellen-doe-je-zelf-verbondenheid-rouw-en-verliesverwerking/
	____________________________________________________________________________________
Basis	DNA		ThetaHealing®	geen	vooropleiding	nodig	en	kan	door	iedereen	geleerd	worden.	5,	6	en	7	okt.	2021
wanneer	jij	je	eigen	leven	weer	in	de	handen	wilt	nemen,	schrijf	je	dan	snel	in.	
http://francisense.nl/basis-dna-thetahealing
_____________________________________________________________________________________
Advanced	ThetaHealing®	21,	22	en	23	okt.	2021
Vooropleiding:	Basis	DNA.
http://francisense.nl/dna-advanced-thetahealing
_____________________________________________________________________________________
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.

zie	evt.	recencies.	max.	6	personen.	30	okt.	2021
http://francisense.nl/the-rite-the-womb
_____________________________________________________________________________________
Dig	Deeper	ThetaHealing®	4,	5	en	6	nov.	2021
Vooropleiding:	Basis	DNA	en	Advanced
http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/	
	_____________________________________________________________________________________
Soulmate	ThetaHealing®
Vooropleiding:	Basis	DNA,	Advanced	en	Dig	Deeper
http://	http://francisense.nl/thetahealing-soulmate/
_____________________________________________________________________________________
Wereldrelaties	ThetaHealing®	
Vooropleiding:	Basis	DNA,	Advanced	en	Dig	Deeper	of	Intuïtieve	Anatomie	of	evt.	Basis	Teacher	en	Advanced
http://francisense.nl/thetahealing-wereldrelaties/
_____________________________________________________________________________________
Game	of	Life	ThetaHealing®	
Vooropleiding:	Basis	DNA,	Advanced	en	Dig	Deeper
http://francisense.nl/thetahealing-game-of-life/
_______________________________________________________________________________________
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	Intervisiemoment	meld	je	a.u.b.	wel	van	te	voren	even	aan,	zodat	ik	weet	hoeveel	stoelen	ik	klaar
mag	zetten.
http://francisense.nl/intervisiemomenten-om-thetahealing-nog-meer-te-trainen/
_______________________________________________________________________________________
Regenboogkinderen	ThetaHealing®		op	aanvraag.
Geen	vooropleiding	nodig.		http://francisense.nl/regenboogkinderen/
_______________________________________________________________________________________
ThetaHealing®	Manifestatie	op	aanvraag
Vooropleiding:	Basis	DNA,	Advanced	en	Dig	Deeper
https://francisense.nl/manifesteren-en-overvloed-manifesting-abundance/
_______________________________________________________________________________________

Growing	your	Relationship	part	1,	You	and	Your	Significant	Other,	Datum	in	overleg
https://francisense.nl/growing-your-relationship-part-1-you-and-your-significant-other/
_______________________________________________________________________________________
Growing	your	Relationship	part	2:	You	and	the	Creator,	Datum	in	overleg
https://francisense.nl/growing-your-relationship-part-2-you-and-the-creator/
_______________________________________________________________________________________

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.	ik	kan	misschien	iets	voor	je	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	News	doorsturen	en	sowieso	mag	je	graag	delen.	Alvast	hartelijk	dank	voor	het	lezen.

Heel	veel	liefde,	licht,	warmte,	gezelligheid,	knuffels	en	zonnestralen	en	misschien	tot	snel.

Hartelijke	zonnegroet,	
Francis
	

	

Praktijk	FranciSense

Francis	Janssen
Wittenhorststraat	38
5961	XN	Horst
tel.	06	-	301	45	104
francisense@gmail.com

www.francisense.nl

	

Facebook LinkedIn Website

						Verander	je
omgeving,											
	begin	bij	jezelf!!!

News	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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