Verander je
omgeving,
begin bij jezelf!!!

News FranciSense

Hallo lieve News lezer,
Op vrijdag 18 februari 2022 om 19:00 vindt de Rite of
the Womb plaats.
The Womb is not a place to store fear and pain.
The Womb is a place to create and give birth to life.
De baarmoeder is geen plek om angst en pijn in te
verzamelen.
De baarmoeder is een plek van creatie en geboorte van
leven.
De 13de Rite is een prachtig geschenk aan jezelf.
Door de zachte energie van de inwijding, die zowel een
heling alsook een 'blessing' is, wordt de vrouwelijke
kracht gereactiveerd. Jouw gevoel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en veiligheid zal weer volop kunnen stromen.
Voor alle vrouwen, met of zonder baarmoeder, wel of
geen kinderen gebaard, wel of niet meer menstrueren.
onderdrukt en misbruikt.

De collectieve vrouwelijke energie is eeuwenlang ontkent,

Vaak dragen we ook een stuk (bewust en/of onbewust) pijn en verdriet van onze moeders
en grootmoeders of zelfs verwondingen uit het verre verleden met ons mee.
Ook hebben we zelf kwetsuren opgelopen in dit leven waardoor mogelijk je vrouwelijke
kracht voor een groot deel verloren ging.
Nu is het moment aangebroken dat elke vrouw zich weer mag herinneren wie ze werkelijk
is.
Boordevol power maar ook zacht, liefdevol en wijs. Ervaar hoe heilig en ruimtelijk de
baarmoeder is!
De rite van the Womb (baarmoeder) is zeer krachtig en brengt, in alle zachtheid, jouw
moederschoot van creatie in natuurlijke balans waardoor je gevoel van zelfvertrouwen en
eigenwaarde weer meer zal stromen ...
Een wedergeboorte van de sterke, liefdevolle essentie van jouw vrouw-zijn!!
Dit oeroud vrouwenritueel van heling en bevrijding uit de Amazone herinnert ons aan deze
essentiële waarheid. We verbinden ons ook met Moeder Aarde en eren haar.
Daarbij zullen er meerdere meditaties en helingen op diepere lagen plaatsvinden als extra
op de blessing.
Meld je snel aan via: https://francisense.nl/the-rite-the-womb/

Wanneer deze datum niet uitkomt en je wilt wel heel graag een keer
meedoen, schroom dan niet om evt. te overleggen. Misschien kan ik 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
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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.

