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Wat was het koud, hè! Maar de kou is voorbij, het is 2013 en we zijn er
nog. En hoe!
Na 2012, het jaar van de ingehouden adem, is 2013 is het jaar waarin de
zwaarte van dingen plaats maakt voor licht en lucht. Plannen en ideeën
krijgen vorm, we gaan meer delen en samenwerken. En daarbij is het
gevoel van eigenheid sterker dan ooit.
2013 is het jaar van het avontuur en de overgave aan het onbekende. We
ontwikkelen allemaal, meer of minder bewust, de vermogens om de
nieuwe multi-dimensionale wereld te beleven. Het is alleen nog even
wakker worden en knarsend en zuchtend de overgang van oud naar de
nieuw maken. Kijk maar om je heen om te zien of dit klopt.
Het is wél een prachtig moment om je onzekerheden te omarmen en de
wereld mee vorm te geven!

Radio, Readingen, Workshops en Beeldende Kunst

Ik ga graag mee in de stroom en bied hierbij wat duiken in het onbekende aan. Als het je wat lijkt een keer te komen
pootje baden of mee te duiken meld je of laat je dan op de mailinglijst zetten. Dan stuur ik je een vragenlijstje en hou
ik vervolgens rekening met de data en locaties die je voorkeur hebben. mail@mirjanse.nl
Luister naar het sprankelende interview dat Heleen van Antwerpen van Radio A6 over mijn werk als helderhorende en
de workshops in de natuur heeft gemaakt. Het is uitgezonden op 2 januari. Mogelijk nog te horen: www.radio-a6.nl.

Readingen

Readings zijn teksten die ik schrijf op verzoek. Als Intuïtief waarnemer concentreer ik me op vragen die per mail of
brief zijn gesteld. Ik stem af op 'het Veld', op het AL en vanzelfsprekend volgen de teksten. Readings kunnen inzicht
geven in wat er persoonlijk speelt, in je huis of in je werk. Het mooie is dat ik een reading op afstand kan doen, dus de
vraag kan uit elk deel van deze wereld komen! Reacties op readings en sessies staan op ww.mirjamjanse.nl.

Workshops

Elke workshop is een uitnodiging om met je handen aan het werk te gaan of in het bos
of langs het water te lopen, met oefeningen in kijken, afstemmen op de geluiden buiten
of het waarnemen van de energiën in de natuur. En… je hoeft geen talent of ervaring
te hebben, gewoon nieuwsgierig zijn en dóen, dat is het! Foto: binnen buiten, Londen, UK
Door mijn gave als intuïtief waarnemer en helderhorende te gebruiken krijgt iedereen
ook opdrachten die persoonlijk bij hem of haar passen. Weet je iemand die ook
geïnteresseerd is stuur de mail dan door. Dank! Deze data alvast:

Zondag 3 maart de Workshop Op avontuur

Locatie: het atelier in Amsterdam. Een dag voor mensen die graag in het diepe springen en langs de getekende lijn hun
eigen patronen van werken gaan herkennen. Veelzijdigheid en begrip voor het eigene is wat je meeneemt naar huis.
De dag is van 10.30 uur tot 16.00 uur. De vergoeding is 75 euro, inclusief 21% BTW, materiaal, koffie, thee en lekkers.

Zaterdag 23 maart de Workshop Vuur en Water

Locatie: Kunstcentrum De Kievitsheuvel in Abcoude, de Holendrecht. Een dag vol korte en verrassende loop- en teken
opdrachten. Hoever kan je gaan? Koffie om 10.00 uur en afronden om 16.00 uur. De vergoeding is 75 euro, incl BTW,
materiaal, koffie, thee en koek. Zie ook www.kunstcentrumkievitsheuvel.nl.

Zaterdag 6 april de Workshop Waar binnen en buiten elkaar raken

Locatie: de gastvrije tuin van Hans in Lisse en het bos. Een middag van stil én actief zijn. Van koffie om 11.00 uur tot
thee om 14.30 uur. De vergoeding is 40 euro, incl 21% BTW, materiaal, koffie, thee, lekkers. Wandelschoenen mee.

Zaterdag 20 april de Workshop In lijn met de natuur

Locatie: de prachtige tuin van Lijster en de Vink in Langbroek bij Utrecht. Afstemmen op de natuur en het natuurlijke.
De dag is van 10.00 uur tot 16.00 uur. De vergoeding is 75 euro, inclusief BTW, materiaal en inclusief een heerlijke
lunch, koffie, thee en lekkers. Zie ook www.lijsterendevink.nl

Zondag 26 mei de Expositie Beelden van de Hemel

Dapper, jazeker, maar het staat er: een expositie van kleine beelden en vreemde stokken.
In het atelier in Amsterdam.

Zomer 2013 Workshops in Frankrijk

Twee feestelijke en dynamische weken in Frankrijk zijn in voorbereiding. Eén in Noord
Frankrijk en één in de Auvergne. Let op de websites en meld je alvast als je interesse hebt!
Hartelijke groet en tot ziens,

Mirjam

Wie geen nieuwsbrief meer wil ontvangen vraag ik mij een mailtje terug te sturen met ‘geen mailing meer’.
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