
 

Stilte dag 
 

 
 
 

De grote stilte 
 

Een bijzondere dag met Mirjam Janse 
 

 
Een dinsdag in april 2022 

Wassenaar 
 
 

 
 

 
De grote stilte 

Voor de broodnodige weerstand tegen lawaai 

Deze dag gaan we dieper de stilte in om onszelf de energiën van het nieuwe jaar eigen te maken en ons 
lichtlichaam te versterken. Door onze trilling omhoog te brengen en te resoneren met de influx van licht 
vanuit de kosmos is het eenvoudiger de sluiers tussen deze en andere werelden op te tillen en de eenheid 
van alles te ervaren. 
We doen eenvoudige oefening, begeleide mditaties en visualisaties. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke 
scan en healing van Mirjam. 
Enige ervaring met processen van bewustwording is fijn. 
 

Weet dat je elk moment vrij om te kiezen voor werkelijk genieten van het leven. 
 
Datum   Zaterdag 22 januari 2022 
Tijd   Van 10.30 uur tot 16.30 uur 
Adres   De Literaire Werkplaats 
  83a Meentweg 3755 PB Eemnes 
Deelnemers Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers. 
Meenemen Yoga mat en warme sokken, je eigen lunch. 
Vergoeding 110 euro, inclusief btw, hand-out, soep voor bij de lunch, thee en koffie 
Aanmelden  Mail naar mail@mirjamjanse.com. Je ontvangt dan een factuur per mail. 
Informatie Meer informatie volgt na je aanmelding. Als je vragen hebt kun je Mirjam bellen. 
 
Mirjam is Transformational Coach, Inspirational Speaker, Healer, en Medium. Ze is helderwetend, helderhorend, 
heldervoelend en helderziend. Ze is ook beeldend kunstenaar en schrijver. In haar coaching sessies assisteert zij mensen 
in het herkennen van de intentie van hun ziel en het toepassen van de inzichten in het dagelijks leven. Haar blogs staan 
op haar website en haar video's op YouTube. 
 
Mirjam studeerde o.m. aan de School of Intuition and Healing in Londen en het ITIP, Instituut Toegepaste Integrale 
Psychologie. Haar uiterst oorspronkelijke visie op coachen werd gevormd tijdens haar studies Jungiaanse Psychologie, 
Germaanse Nieuwe Geneeskunst, Systemisch Werk en Ancestral Healing and Regression. Ze doet haar werk met liefde. 
 

M 06 26 132 972    mail@mirjamjanse.com  www.mirjamjanse.com  


