Energie in beweging

januari - april 2018

In 5 avonden opnieuw thuis komen in jezelf !
met Mirjam Janse
ben je op zoek naar een nieuwe kijk op jezelf en op je relaties met anderen?
Nieuwsgierig naar de verbinding tussen je hoofd en je hart? Weten of je het
werk doet wat je wenst te doen? Voel je je onzeker en vatbaar voor negatieve
invloeden van buitenaf? Wens je je intuïtie te ontwikkelen? Dan is dit een
goede cursus voor jou!

Energie in beweging
Begin 2018 goed en maak een ontdekkingstocht door je aura, je emoties en gedachten, je relaties en je intenties.
Ons lichaam is energie, onze gedachten zijn energie, we delen energie, eten energie en produceren energie. We
zijn één knallende bol energie kan je zeggen. Inzicht hebben in je eigen energie huishouding helpt je
- inzicht krijgen in je eigen gedrag en het gedrag van anderen
- de oorsprong van je voorkeuren en je allergieën kennen
- te aarden en jezelf te beschermen tegen negatieve invloeden
- beter waarnemen waar het in je relaties om gaat
- je incasseringsvermogen en je veerkracht te vergroten
- zien wat de relatie is tussen lichaam en geest, hoofd en hart, ziel en karma
- vertrouwd te raken met wat voor jou van waarde is in jouw leven
- fysiek en emotioneel in evenwicht te blijven
- vanuit je hart doelgericht op te treden
Mirjam is een Transformational Coach en Helderwetende. Zij assisteert je in het helder krijgen van je vragen,
reikt je inzichten aan en begeleidt je in het herstellen en verstevigen van je energieveld. Ze maakt ook een scan
van je energieveld. Natuurlijk wisselen we ideeën en ervaringen uit.
Elke avond bestaat uit een meditatie, een uitwisseling van ervaringen en ideeën, korte opdrachten en een
reading en of heling van Mirjam. Je krijgt natuurlijk de gelegenheid vragen te stellen!
Tijd

19.30 uur tot 22.00 uur Je bent welkom vanaf 19.15 uur. Thee en koffie staan klaar!

Data

Dinsdag 30 januari 2018 is de eerste avond. Dan 13 februari, 6 en 20 maart, 10 april 2018

Deelnemers

Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers

Vergoeding

De vergoeding voor vijf avonden is € 325,-, incl. 21% btw, incl. hand-outs en personal scans

Adres

Studio van Hout, Dorpsstraat 42, 1121 BX Landsmeer

Parkeren

kan gratis in de buurt

OV

Bus 319 vanaf het Centraal Station Amsterdam, rit duurt 20 minuten

Inschrijven voor de cursus ‘Energie in beweging' kan door een mailtje te sturen naar mail@mirjamjanse.com.
Als je nog vragen hebt kun je contact met mij opnemen per mail, of per telefoon, 06 26 132 972
Met een hartelijke en beweeglijke groet!

Mirjam

Contact Mirjam Janse Transformational Coach

06 26 132 972

www.mirjamjanse.com

