Vulnerability is the clearest path to courage and meaningful connection, and
has the power to transform the way we engage and educate.
Dr. Brenda Brown

Workshops winter 2013, 2014
Mirjam Janse
Mirjam geeft in de winter van 2013 / 2014 met plezier een aantal workshops in Amsterdam en omgeving. In
huiselijke omgeving of in een lokaal. Het initiatief kan door Mirjam of iemand anders genomen worden.
Een workshop bestaat uit drie thema middagen of avonden. De drie bijeenkomsten behandelen één thema. Om
de continuïteit te waarborgen zitten er maximaal 4 weken tussen de bijeenkomsten.
Thema’s zijn oa
Voorbij deze wereld
Engelen en wij
Elementalen, kabouters en de aarde
Hoe communiceer ik met mijn Gids
Persoonlijk Energie Management
Klank en Stilte
Karmische aanhechtingen en verknopingen
Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur inclusief een pauze van een kwartier. Er doen minimaal 5 personen, maximaal 8
personen mee aan een workshop.
Wie zich aanmeldt voor een workshop zegt daarmee aan alle drie de bijeenkomsten deel te zullen nemen.
Mirjam is je gids, ze inspireert en begeleidt je. Ze zet haar gave als helder waarnemer en healer in om jouw
persoonlijk verhaal naar voren te halen. Ze levert ook lees-, studie- en oefenmateriaal.	
  	
  
Een bijeenkomst bestaat minimaal uit
Opening
Afstemmen
Uitwisselen
Stilte
Zuiveren
Helen
Aarden
Beschermen
Sluiting
	
  

De vergoeding voor alle drie bijeenkomsten is 90 euro inclusief 21% BTW. De gastvrouw of gastheer betaalt
75 euro en zorgt voor thee en koffie. Voor minder kapitaalkrachtigen is de vergoeding 80 euro.
De betaling dient vooraf te gebeuren. Afzeggen kan tot uiterlijk 2 weken voordat de workshop begint. Dan zal
het gehele bedrag teruggestort worden.
Voor meer informatie stuur je een mailtje naar mail@mirjanse.nl. Je krijgt dan de uitnodigingen toegestuurd.
Graag tot ziens bij een van de workshops!
Mirjam
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