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Herfstvakantie 

Van maandag 21 oktober t/m zondag 27 oktober 2019 

zullen er GEEN lessen worden gegeven. 

   

  

  

  

  NU ook YOGA op maandagavond!! 

Vanaf maandag 14 OKTOBER start ook op de maandagavond een yogales van 75 minuten. 

(hiermee zullen er nieuwe data komen voor de SoulUnion & Manifesteren lessen en Tweelingziel 

(SP) & Manifesteren). De les begint om 19.30u tot 20.45u. 

Een extra les in de avond voor degene die overdag niet kunnen meedoen, maar wel graag 

zouden willen. Tevens een extra avond om in te halen. 

Stuur een mail als je je wilt opgeven voor deze maandagavond. Ken je nog mensen, die graag 

willen meedoen, stuur dan deze nieuwsbrief aan ze door. 
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Alle lestijden nog even onder elkaar: 

Maandag 09.00u tot 10.30u  Yoga & Meditatie 

Maandag 10.45u tot 12.00u Yoga 

Maandag 19.30u tot 20.45u  Yoga 

Woensdag 09.00u tot 10.30u  Yoga & Meditatie 

Donderdag 19.30u tot 20.45u Yoga 

 

 

Nieuwsbrief 
Oktober 2019 
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Yogaruimte Lovte 

Ik ben nu een aantal maanden in Lovte mijn lessen aan het geven en ik ga me steeds meer 

“thuis” voelen. De ruimte is warm, sfeervol en goed geaard. Er vinden momenteel een aantal 

verbouwingen in Lovte plaats, waaronder twee nieuwe toiletten, voor de cursisten van Lovte en 

The Essence of Life. Zo wordt Lovte meer en meer compleet. Twijfel je nog over de afstand of de 

nieuwe ruimte, kom gewoon eens ervaren, dan kun je zelf de sfeer proeven en dan weet je hoe 

het voelt en of het bij je past!!  

Neem ook eens een kijkje op de website van Lovte, waarvan de eigenaresse “Mirjam Rieken” is. 

www.lovte.nl  

 

   

 

SoulUnion & Manifesteren/Creëren 

Vrijdag 15 NOVEMBER om 19.30u start de tweede les SoulUnion & Manifesteren / Creëren. Deze 

lessen zullen 1 keer per maand plaatsvinden. De lessen zijn gericht op het verhogen van je 

frequentie, het neerzetten van de verbinding met de Aarde en Universum, inzicht krijgen in 

Manifesteren en Creëren. Tijdens deze lessen zullen we delen met elkaar, mediteren, visualiseren, 

energetisch leren voelen, bespreken we de chakra’s, ontdoen we ons van oude overtuigingen en 

programma’s (die diep in ons zijn geworteld), zetten we intenties neer en maken we de shift naar 

de hogere frequentie in onszelf.  

 

Lesduur: 19.30u tot 21.30u  

Datum: vrijdag 15 november 2019 en 

vrijdag 13 december 2019 

Tarief: € 20,00 per les (inclusief thee en lekkers) 

 

Opgeven via info@theessenceoflife.nl 
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Tweelingzielen (SP) & Manifesteren  

Vrijdag 1 NOVEMBER van 19.30u tot 21.30u zal ik een nieuwe les geven mbt het 

“tweelingzielproces” en manifesteren. Deze les kan zeer verhelderend zijn voor degene die in het 

“tweelingzielproces” zitten en het als zwaar en pijnlijk ervaren. Mijn intentie voor deze les is, dat je 

inzicht krijgt in je eigen gedachten. Het gaat vooral om jezelf te onderzoeken en het bij jezelf te 

houden. Daarnaast is het belangrijk om zo min mogelijk afleiding van buitenaf te krijgen, die je in 

twijfel kunnen brengen. 

In de lessen zullen we: Mediteren, Visualiseren, Schrijven, Leren focussen van gedachten, (het 

mentale dieet). Diverse onderwerpen die aan bod komen: “tweelingzielen” en het dynamische 

proces, parallelle Universa, de shift van 3D naar 5D, verhoging frequentie en onvoorwaardelijke 

liefde.  

  

Bewust worden van je blokkades, emoties en afleidingen, die je afhouden in het manifesteren  

van jouw Specifieke Persoon (SP). Tijdens deze lessen zullen we met elkaar delen in een veilige en  

vertrouwde omgeving. Ook zal ik in deze les een begeleide meditatie doen om de verbinding te 

maken met de kern van de Aarde en de Bron, waarbij het Hogere hart het Centrum is. Dit kanaal 

van licht brengt je steeds meer in je eigen centrum en verhoogd jouw frequentie. In je eigen 

centrum komen is zeer belangrijk zeker als je in het proces van de “tweelingziel” zit. 

  

Lesduur: 19.30u tot 21.30u 

Datum:  Vrijdag 1 november en vrijdag 29 november 2019 

Tarief: € 20,00 per les (incl thee en lekkers) 

  

Opgeven via info@theessenceoflife.nl  
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