
Hallo	lieve	News	lezer,

Het	is	nu	22.22	uur	wanneer	ik	aan	deze	nieuwe	letter	begin.	Dat	gaat
wat	moois	brengen	denk	ik	zo	op	deze	bijzondere	tijd.
Er	zijn	nogal	wat	indrukwekkende	dingen	gebeurt	de	laatste	maand.

Vandaag	 heb	 ik	 mijn	 certificaat	 behaald	 van	 ThetaHealing®	 DNA	 3
Instructors	Yeaaahhhhh.
Zo	magnifiek	 hoe	met	mensen	 over	 de	 hele	 wereld	 (gelukkig	 online)te
mogen	 werken.	 Dankbaar	 voor	 de	 intense	 ontmoetingen	 en	 voor	 deze
mogelijkheid.	Scheelde	mij	heel	veel	reis-	en	verblijfskosten.	

En	 dan	 eindelijk	 is	 mijn	 promotiefilmpje	 nu	 ECHT	 klaar	 na	 vele	 uren
voorbereiding,	filmen,	zoeken	naar	de	muziek,	cursisten	uitnodigen	voor
korte	 herhaling,	 knippen,	 plakken	 en	 zie	 dat	 dan	 maar	 weer	 eens	 in
elkaar	te	laten	lopen	in	een	korte	tijd	en	film.
Bijna	onmogelijk	dacht	ik	maar	het	is	toch	gelukt	met	samenwerking	van
het	team	Arcadia	Media.	

Dankbaar	voor	hun	technische	kennis	en	geduld	met	mij	want	voor	hun
was	een	ingewikkelde	opdracht	hahaha,	omdat	ik	nogal	veel	verschillende
dingen	 doe	 en	 waar	 jullie	 nu	 dankzij	 hun	 een	 korte	 indruk	 van	 kunnen
krijgen	:-).	Klik	hier	om	het	filmpje	te	bekijken!

Ik	bied	verschillende	methodes	aan	zodat	er	altijd	wel	 iets	bij	 is	wat	je	zou	kunnen	helpen	of	ondersteunen.	Zo
gaaf	en	dankbaar	voor	al	dit	moois	om	ons	leven	lichter,	vrolijker	en	vooral	gezonder	te	maken	op	alle	gebieden.		

Net	 begonnen	 met	 mijn	 nieuwe	 vrijwilligersbaan	 bij	 Exodus	 is	 een	 giga	 mooie	 uitdaging.	 (Ex-)gedetineerden,
vrouwen	met	of	zonder	kinderen	meehelpen	om	terug	in	de	maatschappij	te	komen.	Heb	er	ontzettend	veel	zin	om
er	een	kleine	bijdrage	in	te	mogen	geven	naar	een	nieuw	start	van	het	leven	en	het	oude	los	te	kunnen	laten.	

Wat	hebben	we	weer	een	fantastisch	Natuurlijk	Gezond	Noord	Limburg	festival	2021	gehad.	Elk	jaar	op	de	3de
zondag	van	september.	Noteer	het	alvast	zou	ik	zeggen	;-).
Het	weer,	de	 locatie,	de	gezelligheid,	 leuke	collega-	therapeuten	en	ga	zo	maar	door	ongelooflijk	Magisch	bijna,
wat	was	het	weer	een	succes	dit	jaar.

We	hadden	een	prijsvraag	bij	de	stand	van	FranciSense.	Het	ging	er	over	hoeveel	hartjes	er	in	een	snoepjespot
zaten.	 De	 gratis	 sessie	 is	 dan	 ook	 gewonnen	 en	 wel	 door	 Anke	 Geurts	 met	 een	 schatting	 van	 154	 stuks.
Daadwerkelijk	zaten	er	155	stuks	in.	

De	cursus	in	Gemeente	Bergen	Herstellen	doe	je	Zelf	zit	er	weer	bijna	op	en	daarom	ga	ik	nog	wat	extra	cursussen
plannen	voor	dit	jaar.

Mede	ook	omdat	ik	een	schitterende	uitnodiging	kreeg	om	naar	Zuid-Portugal	te	komen	aan	het	begin	van	volgend
jaar	om	daar	te	helpen	wat	op	te	bouwen.	Daar	heb	 ik	natuurlijk	ontzettend	veel	zin	en	heerlijk	om	een	nieuwe
uitdaging	aan	te	gaan.	Dus	wil	ik	begin	volgend	jaar	een	paar	maanden	er	tussenuit	te	piepen	met	mijn	campertje.
Ik	 zal	 online	 sessies	 gaan	 geven.	 In	 principe	 doe	 ik	 dit	 nu	 ook	 al	 heel	 veel	 dus	 daar	 hoeft	 niet	 zoveel	 in	 te
veranderen.	

EN	JA	HOOR,
DE	 ACTIEPRIJZEN	 GELDEN	 NOG	 STEEDS	 TOT	 HET	 VOLGEND	 JAAR	 11	 AUGUSTUS	 2022	 ZOALS
BELOOFD	vier	ik	het	hele	jaar	mijn	55ste	verjaardag.	Dus	kortingen	van	55	euro	op	de	cursussen	en	sessies
voor	55	euro.	Hoe	kan	het	nog	mooier	dan	dit?
Geef	jezelf	een	super	Sinterklaascadeau	zodat	je	het	nieuwe	jaar	goed	in	kunt	gaan	met	heel	veel	nieuwe
tools,	kennis	en	een	EHBO	kistje	erbij.		

De	Happy	 in	 je	 Lijf	 is	 nu	 al	 een	 reuze	 succesnummer	 geworden.	Door	middel	 van	 lichaamstesten	 (een	 vorm	 van
kinesiologie)	 leer	 je	 zelf	 je	 lichaam	 in	 Balans	 te	 zetten.	 Ook	 leer	 je	 zelf	 je	 voeding	 te	 testen	 of	 welke
supplementen	jou	lichaam	behoefte	aan	heeft.
Waar	wordt	je	lichaam	blij	van?

Sta	 je	normaal	 niet	 snel	bij	 stil,	 toch?	Pas	wanneer	er	klachten	en	ongemakken	komen,	worden	we	als	het	ware
wakker	geschud	en	dan	komen	de	zorgen	en	angsten.

Hoe	liefdevol	zou	het	zijn	om	al	veel	eerder	met	je	lichaam	te	communiceren	en	niet	pas	als	er	een	klacht	of	kwaal
is.	In	deze	korte	schitterende	workshop	zitten	zeer	krachtige	oefeningen	waarin	je	snel	je	pijnklachten,	paniek,
stress	etc.	kunt	terugbrengen	naar	meestal	een	0.		
Hoe	ongelooflijk	gaaf	is	dat?	

Of:
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!		18	en	19	december	2021.	
http://francisense.nl/happy-in-je-lijf-training/	 	 	 	 	
____________________________________________________________________________________

Herstellen	doe	je	Zelf!	GRATIS
Start	6	april	2022	in	gemeente	Bergen.
https://francisense.nl/herstellen-doe-je-zelf-verbondenheid-rouw-en-verliesverwerking/
	____________________________________________________________________________________
Basis	 DNA	 ThetaHealing®,	 Je	 stemt	 je	 af	 op	 de	 Theta-frequentie	 en	 leert	 werken	 op	 je	 onderbewust	 zijn.
	 Je	 gaat	 o.a.	 overtuigingen	 opruimen	 van	 jezelf,	 je	 ouders,	 voorouders	 of	 van	 het	 collectief.	 Je	 krijgt	 nieuwe
downloads	en	je	delete	alle	dingen	die	jou	niet	meer	dienen	en	nog	veel	meer.	Ongelooflijk	breed	aan	mogelijkheden
om	jezelf	en	anderen	te	helpen.	Het	werkt	door	op	alle	lijnen	en	wat	je	verandert	bij	jezelf	verandert	verandert
ook	direct	bij	je	kinderen	en	je	ouders.	Ja	hoe	dan	zou	denken!	Ik	vertel	er	je	graag	meer	over.	Lees	op	de	website
en	je	mag	me	altijd	contacten	voor	meer	informatie.	
Je	hebt	er	geen	vooropleiding	voor	nodig	en	kan	door	iedereen	geleerd	worden.	9,	10	en	11	dec.	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®,	vervolg	op	de	Basis	DNA	
Met	een	heleboel	extra	downloads.
28,	29	en	30	december.	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.

Liefdevol	contact	maken	met	ons	diepste	zijn.	Wat	houden	we	onbewust	nog	vast	van	onze	geboorte	of	de	geboorte
van	 onze	 kinderen?	 zie	 evt.	 de	 warme	 en	 	 liefdevolle	 recencies	 op	 mijn	 website.	 Geef	 je	 zelf	 dit	 liefdevolle
healingscadeau	want	ja	jij	bent	zeker	meer	dan	de	moeite	waard.	_/|\_
17	december	2021
http://francisense.nl/the-rite-the-womb
_____________________________________________________________________________________
Dig	Deeper	ThetaHealing®	7,	8,	en	9	nov.	2022.
Nog	8	meer	mogelijkheden	om	in	diepste	kern	te	komen	van	je	sleutelovertuigingen.	
Vooropleiding:	Basis	DNA	en	Advanced
http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/	
	_____________________________________________________________________________________

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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