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Licht en Donker
Denk je ‘Nu hebben het wel gehad’ begint het toch te rommelen en te donderen in het
land van relaties, werk, liefde, licht en donker, daadkracht en aarzelingen… en iedereen
wordt door deze turbulentie geraakt. Het lijkt lastig uit te maken wat goed is omdat je
weet dat morgen de wereld wel eens heel anders uit zou kunnen zien. Gelukkig is het mooi
weer :-). Toch iets ondernemen is mijn motto en hierbij ‘n korte introductie van wat ik doe.

The UK
Eerst dit! Ik ben deze zomer geslaagd voor mijn examen en ben nu Accredited Healer with The School of Intuition & Healing
London! Met vlag en wimpel nota bene! Ik bied nu ook workshops en sessies aan in Engeland, in Marlborough en Londen.

Lezing deze w eek en volgende m aand!
Ik nodig je uit voor een prikkelende lezing over hoe je in deze tijd van verandering jezelf kunt helen en in balans
kunt houden. Een lezing gaat ook over het hoe en waarom.
De lezing M ag

ik eerst! is op donderdagavond 16 oktober 2014 in de kas van Rozen &

Radijs Aalsmeerderweg 938, 2154 EM Burgerveen.
De lezing is van 19.30 tot 21.30 uur. Thee en koffie vanaf 19.00 uur. Toegang per persoon 15 euro. Opgeven kan
bij ben.abma@planet.nl, maar je mag ook op het laatste moment besluiten om gewoon te komen.
Route: vanaf de A4 knooppunt Burgerveen, afslag 4 naar de N207. www.rozenenradijs.nl/pagina/Route	
  
De lezing De

w ereld gaat open! is donderdagavond 13 novem ber 2014 Ook in de kas.

Conference ‘Hum anity! W e are changing &
Video Lezing Healing and Aw areness
Van 8 tot 10 augustus werde The Bases Project Conference
‘Humanity! We are changing’ gehouden in Marlborough, Wiltshire. Er
waren vele internationaal bekende sprekers en er zijn diverse
radioshows opgenomen en en video’s gemaakt.

www.thebasesproject.org/p/videos.html
Op 9 augustus gaf ik mijn lezing Healing and Awareness. De video
ervan staat op Youtube www.youtube.com/watch?v=1d-CfrSz2yg

Nieuw in 2015
Workshops In Lijn met de Natuur . De natuur waarnemen met
al je zintuigen. Buiten en binnen in jezelf.
Cursus

Oprecht Ondernem en . Een serie van drie bijeenkomst waarin het ondernemerschap van Lichtwerkers van

verschillende kanten wordt bekeken. Meer info in de volgende nieuwsbrief.
Cursus

Geesten en Gidsen . Drie bijeenkomsten van 2 uur om je relatie met de onzichtbare wereld te onderzoeken en bewust

te worden. Meer info in de volgende nieuwsbrief.
Multi Media Project

On Speaking Term s with Old Trees . Een project waarin coachen, beeldende kunst, video en

healen bij elkaar komen. De eerste bespreking met Frans Salman, Cultureel Ondernemer, en Sya van t Vlie, Sculptuur Promotor en
kunsthistoricus heeft reeds plaats gevonden op 30 september!
Voor informatie over cursussen, een Reading, Healing of House Clearing of sessie per Skype mail naar mail@mirjanse.nl.
Hartelijke groet, Mirjam
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