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Beste medereiziger,
Nog even knallen voor het eind van het jaar! Twee
video's! Drie! En wat ik hoor, zie en meemaak
bevestigt wat al enige tijd aangekondigd werd. We
knallen met z'n allen door de vloer van deze wereld
heen en gaan beseffen dat een andere aanpak, een
andere beleving noodzakelijk is om in vrede en
gezondheid voort te mogen bestaan.
14 januari Lezing Expanded Awareness, The Other way Out is de titel van de lezing die ik op die
zondag geef tijdens de Truth Convention in Houten. www.truthconvention.weebly.com
18 januari Lezing Jeetje Mina, omgaan met de effecten van de transformatie is de lezing ik geef in
Qoffee & More in Lisse. De lezing wordt georganiseerd door Spritueel Centrum Asmara. Zie ook
www.asmara.centrum.com en www.mirjamjanse.com
Video Jeetje Mina Caen Hill Asmara Promo 2018 https://youtu.be/x1pnPzgN8yM
Om goddelijk te zijn dien je praktisch te blijven!
Workshops Spritueel Centrum Asmara organiseert ook een drietal workshops op donderdag avond in
Lisse in het verlengde van de lezing Jeetje Mina. De workshops zijn ook los van de lezing te volgen.
Graag opgeven bij Asmara. www.asmara.centrum.com
25 januari
15 februari
1 maart

Relaties onderzoeken, healen en begrijpen. Een workshop over onze plek in relaties.
Doemdenkers en vrijheidsstrijders. Een workshop over ziels intentie en blokkades.
Inspiratie, creativiteit en expressie. Een workshop over onze ware drijfveren.

Dublin De videos van de lezingen gegeven tijdens The Bases Conf Ireland Awakens van oa Kerry
Cassidy, Miles Johnston, Eamon Ansbro en Sandra Fecht zijn nu te zien op YouTube, The Bases Project.
De video van mijn lezing ’Own your Healing’ en Q & A van die dag staan ook op mijn YouTube kanaal.
Video Mirjam Janse Own Your Healing Dublin 2017
http://www.youtube.com/watch?v=FLpSVZq0LE&lc=z22sy5mr3wj5zpyir04t1aokg4xzreomhnfvmyinzrjork0h00410
Q & A https://youtu.be/5Y0m2IJhPLA
Cursus Energie in beweging
Beter zicht krijgen op je relaties, je werk, gezondheid, maar ook op je verlangens en angsten in deze
tijd van transformatie. Zien welke mogelijkheden je hebt om je omgeving anders te beleven. Dat kan.
In januari begint de Cursus Energie in beweging. Met een kleine groep werken we aan verschillende
thema's. De cursus wordt op 6 avonden gegeven in Studio van Hout, een gastvrije plek in Landsmeer.
23 januari 2018 is de eerste avond. Meer informatie over data, locatie en programma volgt!
Art mijn tekening 'Let me take you higher' is tot 7 januari 2018 te zien
op de Salon van Arti et Amicitiae, Rokin, Amsterdam. 'Let me take you
higher' is een mij dierbaar beeld.
Workshop Het creatieve proces in oktober was een groot succes,
mede door de inbreng van de deelnemers. Op verzoek geef ik weer zo'n
Workshop in De Literaire Werkplaats in Eemnes.
8 april 2018, zaterdag. Zelfde thema, andere opzet! We duiken dan
nog dieper in de bron om het meest heldere beeld van jouw creativiteit
boven te halen.
Voor nu wens ik je van harte veel lucht in je longen, warmte in het hart en rust in hoofd en buik. Dat
je maar soepel op de benen mag staan om rechtop het nieuwe jaar in te stappen!
Groet, Mirjam
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