
'Anders kijken'

Mirjam Janse

Coach en Healer

Wim Telgt

Facereader

 en Martijn Vis

Biologisch rozenkweker

laten zien hoe je

 anders kan kijken

naar je omgeving,

 naar gezichten,

mensen en planten.

Woensdag 13 november 2019 19.00 - 21.30 uur

Rozen en Radijs

Aalsmeerderweg 938, 2154 ME Burgerveen

15 euro incl koffie en thee. Mail naar info@rozenenradijs.nl

'Anders kijken' in Rozen en Radijs 13 november 2019

met Mirjam Janse, Martijn Vis en WimTelgt 

Kijken naar de omgevingMartijn Vis Rozen en Radijs

Martijn Vis runt, samen met zijn vrouw José, Rozen en Radijs. In 2014 is Martijn van het 

gangbaar telen van rozen overgestapt op biologisch telen. Dat is wel even iets anders dan 

gewoon telen, maar het brengt hem wél dichter bij zijn passie voor de natuur. Biologisch 

telen is boeiend en een echt avontuur. Martijn vertelt er graag en enthousiast over. Ga met

hem mee op ontdekkingsreis in de kwekerij en laat de natuur je verbazen.

Beter kijken Wim Telgt Face Reading

Een gezicht laat zien wie iemand écht is. En Wim kan goed kijken, hij léést gezichten. Hij 

zegt 'Laat mij je gezicht zien en ik weet wie je bent'. Wim gaat vertellen waar hij naar 

kijkt als hij een gezicht 'leest' en welke  informatie het hem geeft.

Kijk met Wim mee en wat zeker is, na vanavond is geen gezicht meer hetzelfde voor je. En

als je goed kijkt naar een ander,  zie je jezelf meteen ook beter!

Kijken en zien Mirjam Janse Transformational Coach en Healer

Mirjam Janse is helderwetend en helderhorend, en dat zet zij in bij haar werk. Zij vindt het

heerlijk om mensen te laten zien dat ze veel meer kunnen zien dan ze zich realiseren. 

Iedereen heeft met anderen mensen te maken, dus goed contact is waardevol. Als je dat 

contact nu kunt verbeteren door goed naar iemand te kijken, zou dat wel eens veel stress, 

onzekerheid en misvattingen kunnen schelen. 

Cruyff zegt ze 'Je gaat het pas zien als je het doorhebt'. Mirjam zegt 'je gaat het pas zien 

als je goed kijkt'. Goed kijken is de weg naar binnen, naar bewust worden en werkelijk zien.

www.rozenenradijs.nl        www.mirjamjanse.com    
www.wimtelgt.com
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