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Je hebt de cursus 'Werken met je gidsen I' gevolgd en je bent je nog meer bewust geworden  
van de boeiende relatie met de onzichtbare wereld. Het inspireert en fascineert je.  
Wat nu?  
 

Werken met je gidsen, een verdiepende cursus  
 
Voor  
degene die nog nieuwsgierig is geworden naar z'n relatie met gidsen en geesten. 
degene die voelt dat iets dat groter is dan zijzelf hen uitnodigt tot contact.  
degene die blijft zoeken naar verklaringen van ervaringen die ze slecht kunnen plaatsen. 
 
Om 
erachter te komen hoe intuïtief je bent en hoe je dat in je werk en je leven kan inzetten. 
je persoonlijke relatie met het onzichtbare verder te onderzoeken en ervaringen uit te wisselen. 
te horen over mediumschap, de Akasha Biblotheek en buitenaards leven. 
 
Je gaat 
focussen op wat je, bewust of onbewust, beschermt en inspireert en herkennen wat je schaduwkant is. 
het vertrouwen versterken in het omgaan met het onbekende. 
de manier waarop de onzichtbare werelden zich aan jou persoonlijk kenbaar maken onderzoeken en benoemen. 
 
Praktisch 
De cursus wordt gegeven in het 'Centrum voor vrijer leven' in Hillegom en bestaat uit 5 dagdelen. De middag is 
van 13.30 uur tot 16.30 uur. Een hele dag is van 10.30 uur tot 17.00 uur. 
 
De data zijn zaterdagmiddag 8 februari, 8 maart, en 26 april 2020. Extra dag in juni 2020. 
De locatie is 'Ruimte voor Kunstzinnige Therapie', Industriekade 1, 2181 AJ Hillegom. 
 
Vergoeding 
De vergoeding is € 330 voor de vijf dagdelen, inclusief btw, een aantal hand-outs, koffie, thee en koekjes.  
Dit bedrag dient voor aanvang van de cursus te worden voldaan. Eventueel kan het bedrag in twee keer worden 
overgemaakt. Opgave graag per mail. Je ontvangt dan per mail een factuur en een routebeschrijving. Je 
aanmelding is definitief na betaling van het gehele bedrag. Afzeggen kan zonder kosten tot 20 januari 2020.  
Tot 1 februari is de helft van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna het volledige bedrag. 
 
Belangrijk   
Vanwege de aard van de cursus is het belangrijk dat elke deelnemer toezegt alle vijf bijeenkomsten aanwezig te 
zijn. Afgezien van onvoorziene omstandigheden natuurlijk. In deze cursus kunnen ideeën en ervaringen aan de 
orde komen die gevoelig liggen. Vanzelfsprekend zijn privacy en onderling vertrouwen belangrijk.  
 
Als coach heb ik de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de energie in de groep. Het kan zijn dat ik een 
deelnemer op zijn gedrag aanspreek om het focussen in de groep te kunnen waarborgen. 
 
Wie graag wil weten waar hij of zij staat in relatie tot zijn gidsen, kan, voorafgaand aan de cursus, helderheid 
krijgen in een persoonlijke sessie met mij. Ook als je nog vragen hebt kun je me bellen of mailen. 
 
Mirjam Janse  M 06 26 132 972        mail@mirjamjanse.com     www.mirjamjanse.com 


