Bezieling

Bezieling
Een bijzondere dag met Mirjam Janse
Voor wie helderheid wenst
Woeensdag 22 juni 2021
Wassenaar

Wat bezielt je?
Je bent als bezield wezen uniek en gelijk aan alle anderen. Hoe zit dat, want het klinkt als een paradox.
Deze dag gaat over de vele verschijningsvormen van bezieling.
Het is natuurlijk een mooi woord, bezieling, maar wat kan jij ermee. Waar zit het in je lichaam en kan je
zonder. En als je het gevoel bezield te zijn kwijt bent, hoe krijg je het dan terug. Kan humor je nog redden.
Ik geef korte opdrachten, we wisselingen ideeën en ervaringen uit, en delen momenten van stilte. Mijn
gaven als medium en helderwetende zet ik in om je te inspireren en eventuele blokkades te elimineren.
Vertrouwd raken met de kracht van je bezieling én je bewust worden van wat je remt in je overgave zou
weleens naar dagelijkse rust en zingeving kunnen leiden.
Datum
Tijd
Adres

Deelnemers
Meenemen
Vergoeding
Aanmelden
Informatie

Dinsdag 22 juni 2022
Van 10.45 uur tot 16.00 uur
Huize de Bloemert
Raaphorstlaan 17
2245 BG Wassenaar
Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers. Enige ervaring met energetisch werk is gewenst.
Pen en papier, je eigen boterham.
120 euro, inclusief btw, hand-out, soep voor bij de lunch, thee en koffie
Mail naar mail@mirjamjanse.com. Je ontvangt dan een factuur per mail.
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

