
Hallo	lieve	News	lezer,

Jippie	bijna	heb	ook	ik	vakantie	 ;-)).	Vandaar	nog	snel	een	bericht	met
de	nieuwe	agenda!

Het	is	een	hele	tijd	geleden	alweer	dat	de	laatste	nieuwsbrief	kwam.	Er
is	dan	ook	heel	veel	gebeurd.	Leuke	maar	ook	mindere	dingen	zoals	dat
bij	iedereen	gaat	natuurlijk.

Mijn	kinderen	waren	op	verre	reizen	wat	maakte	dat	 ik	overuren	maakte	om	maar	geen	tijd	te	hebben	om	na	te
denken	hahaha.	De	oudste	werd	ten	huwelijk	gevraagd	in	Bali	en	de	jongste	liep	voor	3	maanden	stage	in	Amerika.
Alle	nadelen	hebben	voordelen	en	voordelen	kunnen	ook	nadelen	hebben	en	zo	is	de	bal	weer	rond.	Maar	superblij
dat	mijn	kroost	weer	heelhuids	en	gezond	terug	is	gekomen	en	dan	ook	nog	met	een	prachtige	nieuws	die	ook	voor
mij	een	nieuwe	fase	zal	zijn	in	mijn	leven.	Bruidsjurken	passen.	Voelt	echt	heel	bijzonder!	

Mijn	werk	bij	Exodus	(ex-gedetineerde	met	kinderen)	zit	ervoor	nu	even	op	en	ik	daar	een	stapje	terug	doe.	Wie
weet	wat	de	toekomst	nog	brengt.	
Met	heel	veel	plezier	en	voldoening	heb	ik	daar	mijn	zaadjes	van	positiviteit	geplant	wat	maakte	dat	er	traantjes
weggepinkt	werden	toen	ik	afscheid	nam.	Dankbaar	voor	wat	we	daar	bereikt	hebben	in	een	korte	tijd.	

Vele	cursussen	welke	ik	mocht	geven	maar	ook	zelf	een	cursus	klankschalen	gevolgd.	Gaaf	hoe	klanken	zo	intens	je
lichaam	kunnen	raken.	

Verder	ben	ik	het	hele	jaar	behoorlijk	in	touw	geweest	met	het	organiseren	van	het	'Festival	Natuurlijk	Gezond
Noord	 Limburg	 2022'	 met	 een	 prachtig	 team.	 Het	 festival	 vindt	 plaats	 komend	 weekend	 18	 september	 op	 een
schitterende	 lokatie	 en	 wel	 In	 de	 de	 7de	Hemel.	 Een	 pluk-	 en	 theetuin	 op	 de	 Belgenhoek	 7	 te	 Grashoek.
Misschien	mag	ik	je	daar	ontmoeten!!!
Er	 zullen	 ongeveer	 50	 kramen	 zijn	 waar	 allerlei	 aan	 therapeuten	 en	 alles	 wat	 daar	 omheen	 staat	 voor	 onze
Gezondheid	zich	presenteren	en	waar	het	publiek	mag	ervaren	wat	er	nog	meer	mogelijk	is.	Dit	met	een	muzikale
omlijsting,	lekkere	gezonde	versnaperingen	en	drankjes.
Ook	ik	ben	van	de	partij	op	nummer	36	(flyer	onder	deze	brief).
Laat	je	verrassen	zou	ik	zeggen	en	kom	kijken!

Op	 zaterdag	 5	 november	 2022	 net	 voor	 volle	 maan	 vindt	 the	 Rite	 of	 the	 Womb	 plaats	 maar	 dit	 keer	 in
samenwerking	 met	Marie-José	 van	 "de	 Vrouw	 van	 de	 Roos".	We	 bieden	 samen	 een	 dag-workshop	 aan.	 Een	 hele
nieuwe	 uitdaging	 met	 ook	 gezond	 spanning!	 We	 kunnen	 zo	 een	 nog	 dieper	 en	 intenser	 contact	 maken	 met	 ons
oergevoel	in	een	veilige	bedding	van	een	vrouwencirkel.	

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.

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.	_/|\_

https://francisense.nl/vrouwencirkel-gecombineerd-met-the-rite-of-the-womb/
_____________________________________________________________________________________
Omdat	ook	de	praktijk	steeds	beter	gaat	lopen	stuur	ik	hierbij	alvast	de	nieuwe	cursusdagen	voor	de	komende	tijd.

Agenda	cursus	(klik	op	de	link	voor	meer	informatie):
De	cursus	in	Gemeente	Bergen	"Herstellen	doe	je	Zelf!"	zal	19	oktober	weer	starten.	met	een	nieuwe	groep.	Ken
jij	nog	mensen	die	graag	mee	willen	doen?	Meld	je	dan	aan!
Deelname	is	gratis!
https://francisense.nl/herstellen-doe-je-zelf-verbondenheid-rouw-en-verliesverwerking/
_____________________________________________________________________________________
Advanced	ThetaHealing®,	vervolg	op	de	Basis	DNA	14,	15	en	16	november	2022
Met	een	heleboel	extra	downloads.
Vooropleiding:	Basis	DNA.
http://francisense.nl/dna-advanced-thetahealing
_____________________________________________________________________________________
Dig	Deeper	ThetaHealing®	18,	19	en	20	november	2022.
Nog	 8	meer	mogelijkheden	 om	 in	 diepste	 kern	 te	 komen	 van	 je	 sleutelovertuigingen.	Normaal	 2	 dagen	 maar	 nu
speciale	actie	3	dagen	zodat	er	nog	meer	en	diepere	lagen	opgeruimd	kunnen	gaan	worden.	
Vooropleiding:	Basis	DNA	en	Advanced
http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/	
	_____________________________________________________________________________________
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.

1	en	2	december	2022	is	de	volgende	nieuwe	mogelijkheid.
http://francisense.nl/happy-in-je-lijf-training/
____________________________________________________________________________________
Basis	DNA	ThetaHealing®,	11,	12	en	13	januari	2023
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.
wanneer	jij	je	eigen	leven	weer	in	de	handen	wilt	nemen,	schrijf	je	dan	snel	in.	
http://francisense.nl/basis-dna-thetahealing
_____________________________________________________________________________________

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
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						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.

https://francisense-praktijk-voor-healing-coaching-en-ont.email-provider.nl/a/8im6fxsiig/d/0xenx4lgs7/i/ae0ba86_w636_img1132.jpg
https://francisense.nl/vrouwencirkel-gecombineerd-met-the-rite-of-the-womb/
https://francisense.nl/herstellen-doe-je-zelf-verbondenheid-rouw-en-verliesverwerking/
http://francisense.nl/dna-advanced-thetahealing
http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/
http://francisense.nl/happy-in-je-lijf-training/%C2%A0%20%C2%A0
http://francisense.nl/basis-dna-thetahealing
http://francisense.nl/
https://www.facebook.com/FranciSense/?ref=hlhttp://www.facebook.com
https://www.facebook.com/FranciSense/?ref=hlhttp://www.facebook.com
https://www.linkedin.com/in/francisense-horst-4b0bbb91
https://www.linkedin.com/in/francisense-horst-4b0bbb91
http://www.francisense.nl/
http://www.francisense.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://francisense-praktijk-voor-healing-coaching-en-ont.email-provider.eu/unsubscribe/8im6fxsiig/rgi137kbsm
https://francisense-praktijk-voor-healing-coaching-en-ont.email-provider.eu/memberforms/edit/standalone/request/?a=8im6fxsiig&l=__________&m=__________
mailto:francisense@gmail.com
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-8im6fxsiig-rgi137kbsm

