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Mirjam Janse
Een Roller Coaster staat vaak gewoon met stalen poten op de grond, maar
daar merk je weinig van als je bovenin zit, in de bocht hangt en het gillen
achter je hoort. Het lijkt deze afgelopen zomer wel… Nu het vocht in de
lucht de plek van zonnestralen in neemt is het hoog tijd voor een nieuwsbrief.
Workshops geef ik voornamelijk weer in het volgend jaar. Dan exposeer ik ook weer. De studie aan de School of Intuition &
Healing en het College of Psychic Studies in Londen neemt veel tijd en energie, maar levert een gestage groei in mijn
vermogen tot healen en helder waarnemen op. En steeds meer engelse woorden… Wat zal ik zeggen? Het is wel goed om nu het
kaartje aan het yogi-theezakje serieus te nemen en anderen die geproefd hebben van mijn werk, ‘tasters’, aan het woord te laten:

Persoonlijke sessie
Our session helped me navigate this time with my family with compassion, and to stay centered. I felt connected to my inner
guidance, so thank you! Very nice to connect to nature again as well. Kay, Frankrijk
Voelde me direkt op mijn gemak en vol vertrouwen dat het goed is wat je doet. Naar mijn vader toe heb ik nu het fijne gevoel dat hij
in alle rust en vrede ‘aan ander zijde’ zijn ding kan doen. Ook voel ik dat mijn paniek omtrent dood gaan verandert. Jack, Nederland
Mirjam, door jouw waarnemingen van mijn relaties in andere levens begrijp ik nu opeens hoe het zit, waarom ik de dingen zo voel en
waarom het afbreken van deze relatie zo’n pijn bleef doen. Alles valt op z’n plek! Dat doet me goed! Anke, Nederland

Sessie en opname van het gesprek
Prachtig dat beeld van mij als jonge jongen! Ik heb zojuist de opname van de sessie geluisterd. Wat een prachtige en machtige serie
boodschappen. Geeft zeer veel inzicht. En ik begrijp aspecten ervan ook beter, nu er wat tijd over is gegaan. Hans, Nederland

Geschreven duiding, Reading
It brought a lot of light to my situation, everything came to the surface. I was able to clear the past and walk through a new door. I
see there is potential for me to relate in a new ways, with a curious and open heart, rather than from fear of the outcome. I feel
hope and energy to move forward. Anne, Duitsland

Business Reading, duiding van zakelijke en energ etische aspecten van het bedrijf.
Dat was sterk! Je waarnemingen waren echte eye openers. Zo heb ik nog nooit naar opdrachtgevers gekeken! En in de opstelling
heb ik het zelf kunnen voelen dat je waarnemingen kloppen. Het gaf helder zicht op wie wat wil in deze zaak en uiteindelijk levert
dat mij geld en rust op. Geweldig! Frans, Nederland

Healing
De healingen hielpen me aarden en in mijn centrum komen. Het effect is verrassend genoeg dat ik nu meer durf te spelen, vrijer ben
in mijn ondernemen en makkelijker focus in mijn werk en in gesprekken. Dat scheelt energie! Miek, Nederland

Healing op afstand
I found myself in a very pleasant, relaxed and peaceful state. I had the impression that something was also going on inside of me. At
the end of about 15 to 20 minutes, I was just about able to crawl into bed and fell instantly asleep. I awoke this morning feeling
much more rested and ready to take on the next rounds. Paul, Duitsland

Healing en aansluitend een Reading
Je hebt een mooie, vrolijke, lichtvoetige energie, prettig om daar mee te werken! En Wow, wat een reading! Het dwarrelt nu in mijn
hoofd en kan niet goed bij mijn gevoel. Hoe passend bij de uitkomst van de reading! Ik wil graag verder, kijken of we het gat kunnen
dichten, the missing link waar je over sprak. Zou dit dan echt de oorzaak zijn van mijn fysieke ongemak? Mary, Nederland

Persoonlijke Traject
Ik ben echt getroffen door je enorme inzet en het inzicht, waarmee je de opdrachten samenstelde. De
ontdekking dat niet alles perfect hoeft te zijn geeft me zó veel ruimte. Ook na de workshops is er veel
veranderd, ben er blij mee! Machteld, NL

Paypal
So I can use Paypal? Great! Let’s do a session by Skype then. Mike, USA
Gezocht
Een vertaler van nederlandse teksten in het engels. Tegen een bescheiden vergoeding en/of een bedrijfsreading.

	
  
Als je wilt weten welke vorm van healing voor jou passend is, gewoon even bellen.

Hartelijke groet,

Mirjam
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