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The Other way Out
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Is er dan werkelijk geen sluitend antwoord op alle vragen? Hoe bepaal je dan de juiste houding in
een wereld die je voortdurend dwingt om keuzes te maken, je standpunt te verantwoorden,
kennis en inzicht te hebben van duizend en één zaken en er ook nog een geinspireerde visie op na
te houden? Intellectueel en rationeel vallen er weinig antwoorden te vinden.
Je kop in het zand steken kan, maar of daar de waarheid te vinden is… Verder te kijken dan je
neus lang is?
Wie ben je, wat kom je hier op aarde doen en kan je er onderuit? Wat als je beseft dat je
geprogrammeerd en vals voorgelicht bent? Hoe ga je om met de druk van je omgeving, de chaos,
de dreigingen, je angsten. Hoe bewust kan je zijn? Hoe wakker? Wie heeft het nu eigenlijk voor
het zeggen?
Mirjam spreekt over het emotionele lichaam en bewustzijn. Over de invloed van geheime agenda's
en mind control, over ware vrijheid en onze verslavingen.
Geïnspireerd door haar ervaringen als Coach en Helderwetende geeft zij aan waar volgens haar de
'Way Out' zit.
Mogelijk is het concept van harmonie en gezondheid het enige dat je dient te veranderen om
antwoorden op je vragen te krijgen!
Mirjam Janse is een Accredited Healer, Transformational Coach,
Helderwetende, Heldervoelende en beeldend kunstenaar. Ze studeerde
Systemisch werk, Personal & Space Clearing en Transformational Coaching. Ze
studeerde cum laude af aan de School of Intuition and Healing in Londen en is
een Accredited Coach bij het ITIP, Instituut van Toegepaste Integrale
Psychologie.
Ze heeft het ongewone talent om haar gaven te combineren, wat resulteert in
een originele en krachtige manier van werken. Tijd en ruimte zijn geen limiet
voor haar waarnemingen. In haar lezingen verbindt ze vrijmoedig Aliens met
frequenties in ons menselijk lichaam, onze gedachten met onze helende
krachten.
Mirjam gaf lezingen over Healing en bewustwording op de International Bases Conferences in
Engeland en Ierland. Elizabeth Seninde interviewde haar voor TPV, de Healthshow van David Icke.
Ze schrijft voor Pulse, tijdschrift van Global BEM en voor Frontier, Magazine of Frontier World.
Video's van haar lezingen zijn te vinden op YouTube.
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