ASMI-IKBEN
It's always wise to raise questions about the most obvious and simple assumptions
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WAAROM DEZE NIEUWSBRIEF

JAARGANG 1, JULI 2007

We willen d.m.v. deze nieuwsbrief u op de hoogte stellen
van onze activiteiten. Gezien de gestage groei van de
bezoekers op onze site en de individuele vragen die gesteld worden, denken wij dat dit initiatief een goede
aanvulling is bij de informatie die al op onze site staat. U
ontvangt nu deze nieuwsbrief omdat u in onze database
bekend bent. U kunt zich afmelden als u geen verdere
berichten wilt ontvangen.
info@asmi-ikben.nl
GA MEE NAAR DE DAG BUITEN DE TIJD OP 25 JULI AS.

Een jaar in de 13 Manen Kalender bestaat uit 13 Manen
van 28 dagen. Dat is een jaar van 364 dagen.
De ontbrekende dag is de Dag Buiten De Tijd en deze dag
valt elk jaar op 25 juli.
Waar: Landgoed de Horst in Driebergen
(de Baak zit op Landgoed de Horst. Parkeren bij P1)
Wanneer: 25 juli van 10.30 uur tot ong. 22.30 uur
Kijk voor meer informatie en het programma op onze
pagina ‘actueel’ of klik gewoon hier
Wil je ook meegaan, geef je dan nu op dan kunnen we
zien of we gezamenlijk iets kunnen ondernemen of dat
we met elkaar kunnen samen rijden.

In het najaar gaat de
Stichting Symbolon Netwerk van start. Interesse?
Lees hier verder
NIEUWSBRIEF - SPOTLIGHT

Tempels zijn niet nodig,
ingewikkelde filosofieën
zijn niet nodig, Onze eigen hersenen, ons eigen
hart is onze tempel; mijn
filosofie is vriendelijkheid.
Dalai Lama

MIES KOMT MET EEN EIGEN RUBRIEK

Mies Hoogland

Mies Hoogland is in Zuid Nederland wel bekend om haar
prachtige stukjes in de diverse dag– en weekbladen,
lezingen en adviezen. Ze zal onze site actueler voorzien van haar verhalen die ze zoal meemaakt. Laat je
verrassen en zie.......ze is een ’VIS’, als Ascendent WATERMAN. Ze heeft blijkbaar veel RAM eigenschappen,
maar ook LEEUW en BOOGSCHUTTER eigenschappen.
Dus nogmaals: Laat je maar verrassen en lees haar verha(a)len maar op de site.
Het programma van Asmi-Ik Ben is een vooruitstrevend
en op de toekomst gericht samenwerkingsverband. Het
programma gaat niet uit van grote aantallen leveranciers, maar richt zich op het aangaan van succesvolle
samenwerkingsverbanden met een klein aantal zeer bekwame indirecte kanalen, die elk een eigen specialisatiegebied
Asmi-Ik Ben is een sterk bedrijf, dat blijft groeien. Een
goede samenwerking stelt ons in staat u te helpen om
ook u als mens te laten groeien

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@asmi-ikben.nl

