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Beste vrienden, ook van mij een welkom in dit nieuwe jaar!

Nog even Nieuw
Ik nodig je uit voor een feestelijke en wakkere lezing over hoe je in deze tijd van verandering je ogen open en
je hoofd helder kan houden. En hoe je in momenten van onrust en onzekerheid kunt weten wat je te doen
staat. Kom naar de lezing In
op donderdagavond

het Licht van Nieuwe Energie

9 januari 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 bij ben.abma@planet.nl, maar je mag ook op het laatste moment besluiten om te komen. Kom dan
gewoon. Route: vanaf de A4 knooppunt Burgerveen, afslag 4 naar de N207. www.tropischrozenland.nl/M1/route.php	
  

Onderweg
Dit ben ik op Heathrow in Londen. Het lijkt wel of ik het hele jaar onderweg ben
geweest… naar school en naar workshops en naar nieuwe vrienden. Spannend en
uitdagend was het en ik heb het gevoel dat ergens aankomen pas in dit jaar 2014
gaat gebeuren.
Wat de energiën in de kosmos betreft klopt het wel. Er is in december 2012 in de
hele wereld zoveel in beweging gezet dat het jaar 2013 nodig was om het een en
ander in de goede richting te krijgen. En nu zitten we nog in de overgang naar
2014, het jaar waarin iedereen die bewust wenst te leven kan meemaken hoe de
zaken op hun plaats vallen en lichter worden…

Nieuw s
Er komt ipv ww.mirjanse.nl een nieuwe website aan in zowel het engels als in het nederlands

w w w .m irjam janse.com .

Nieuwe activiteiten op de site zijn oa Company Readings, Spirit Release en Past Life Trauma Release. En Youtube video’s. De
workshops in Engeland en Frankrijk komen onder de kop Nieuws.

Nieuw Gezicht
Er is nu ook een Facebook pagina. Praatjes en plaatjes volgen  Vriend worden doe je op www.facebook.com/mirjam.janse.5

Nieuw op tv
Mijn eerste interview als healer was in november 2013 in The Health Show van Elizabeth Seninde op TPV, The Peoples Voice,
het digitale TV kanaal van David Icke in Londen. De uitzending is nu als rerun te zien op w w w .thepeoplesvoice.tv.
De uitzendingen van TPV staan ook
op Youtube. Eind januari nemen ze
het volgende gesprek op.

Nieuw in Londen
Voor 2014 staan onder de noemer Colour your Freedom een aantal workshop in Londen op stapel. Op
vrouwendag zaterdag 8 maart 2014 geef ik samen met Siu Ying, healer and Angelic Reiki Master, de
eerste van een serie workshops in Londen.

Nieuw in de zom er
Nu al zin in: de workshop In

Lijn m et de Natuur in prachtig Montel in Frankrijk is van

zaterdag 19 juli tot 26 juli 2014. Reserveer maar vast! Meer info op www.mas-montel.nl/cursus
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