'De transformatie en ik'
3 workshops met Mirjam Janse
Donderdagavond 25 jan, 15 febr en 1 maart 2018
Voor beter zicht op jouw transformatie!
'Jeetje Mina!' Wat is er veel gaande in de wereld!En we weten ervan
ook nog! De chaos en de veranderingen hebben invloed op ons op elk
niveau, van cel tot ons bewustzijn.
Hoe blijf je overeind in deze storm? Hoe ga je om met de effecten van
de transformatie? Mirjam reikt je graag wat gereedschap aan om in je
waarde te blijven én van betekenis te zijn voor anderen.
Om goddelijk te zijn dien je praktisch te blijven!

De transformatie en ik
In aansluiting op de lezing 'Jeetje Mina', gegeven op 18 januari jl. geeft Mirjam ook drie workshops.
Deze kunnen los van de lezing gevolgd worden én los van elkaar. De avonden worden georganiseerd
door Spiritueel Centrum Asmara in Lisse.

25 januari 2018 Relaties onderzoeken, healen en begrijpen. Over onze plek in relaties
De plek die we hebben in relaties verandert. Hoe kun je in tijden van verandering jezelf
blijven en in contact met anderen jezelf laten zien en horen.

15 februari 2018 Doemdenkers en vrijheidsstrijders. Over zielsintentie en blokkades
Helpen negatieve gedachten en ervaringen je de put in of inspireren ze je tot actie en
mogelijk tot een wijziging van je koers? Welke koers? Wat weerhoudt je?
1 maart 2015 Inspiratie, creativiteit en expressie. Over onze ware drijfveren in dit leven
Is er één moment zonder inspiratie? Wat is de functie van creativiteit en wat is jouw
beste vorm van expressie in het dagelijks leven?
Elke avond bestaat uit een meditatie, informatie en korte en prikkelende opdrachten. Natuurlijk
wisselen we onze ideeën en ervaringen uit. En vragen stellen kan altijd!
Mirjam is een Transformational Coach en Helderwetende. Zij assisteert je in het helder krijgen van je
vragen, reikt inzichten aan en begeleidt je in het herstellen en verstevigen van je energieveld.
Tijd

19.30 uur tot 22.00 uur. Je bent welkom vanaf 19.00 uur

Data

Donderdag 25 januari, donderdag 15 februari en donderdag 1 maart 2018

Deelnemers

Minimaal 7, maximaal 20

Inschrijven

voor één of meer workshops ‘De Transformatie en ik' kan door een mailtje te sturen

naar

info@asmaracentrum.com of bellen naar 0650 524 386

Vergoeding

De vergoeding voor één avond is € 30,-, incl. 21% btw. Contant bij aanvang te voldoen

Adres

Qoffee % more, Kanaalstraat 68, 2161 JN Lisse

Parkeren

kan gratis in de buurt

Contact

www.asmaracentrum.com en www.mirjamjanse.com M Mirjam 06 26 132 972

