Tanis Helliwell
Workshop 18/19 mei 2019
Samaya, Hollendewagenweg 20
3985 SG Werkhoven

WORKING TOGETHER WITH NATURE SPIRITS & ELEMENTALS TO HEAL THE EARTH
Make the bridge by being the bridge

SAMENWERKEN MET NATUURWEZENS & DE AARDE HELEN
Maak de brug door de brug te zijn
Wat
Dat de aarde een levend wezen is, een eigen bewustzijn heeft en door een fundamentele
transformatie gaat, wordt wereldwijd in toenemende mate herkend en erkend.
Steeds meer mensen beseffen dat ‘al wat leeft’ één geheel is. Zij willen ‘iets doen voor de aarde’ en
zélf actief bijdragen aan het bewerkstelligen van een nieuwe, gezonde balans, vitaliteit en heelheid,
waarin op liefdevolle wijze mét de aarde wordt samengeleefd.
Hoe
Wil jij ook ‘iets doen’ en heb je een idee, een vraag, een intentie of een project dat je wilt
concretiseren of wil je juist ontdekken wat jij zou kunnen en willen doen, dan ben je van harte
welkom in deze
2-daagse workshop. Neem je (stille) wens mee en onderzoek hoe je met natuur- en elementwezens
kunt communiceren en samenwerken om de aarde te helen.
Via oefeningen en informatie wordt er dieper ingegaan op
◦ Hoe maak je contact met elementwezens?
◦ Hoe werk je samen met natuurwezens als partners?
◦ Hoe bouw je een ontmoetingsplaats in je tuin, je huis of een natuurlijke omgeving?
◦ Hoe kan je met behulp van de vijf elementen een balans creëren binnen hetgeen er nodig is?
◦ Hoe kun je je dieper verbinden en committeren?
◦ Hoe dicht je het gat tussen ‘oefeningen doen’ en de toepassing in de dagelijkse realiteit?
D.m.v. praktische tools kun je handen en voeten geven aan de brug die je wilt bouwen en zijn.
Tanis Helliwell en Lloyd
Tanis Helliwell M.Ed. is ‘a mystic in the modern world who has brought spiritual
consciousness into the mainstream for over 30 years.’ Ze werkt sinds 30 jaar samen
met Lloyd, een leprechaun, die ze in Ierland heeft ontmoet (zie: Zomer met het kleine
volkje). Tanis en Loyd zetten zich in voor de samenwerking tussen mensen en
elementalen.
Tanis schreef Summer with the Leprechauns, Pilgrimage with the Leprechauns, Embraced by Love,
Manifest Your Soul’s Purpose, Decoding Your Destiny en Hybrids.
Haar nieuwe boek is The High Beings of Hawaii: Encounters with mystical ancestors.

Voor meer informatie zie www.tanishelliwell.com of www.iitransform.com .
Waar
Conferentiecentrum Samaya, Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven
Voor overnachten op Samaya en annulering, zie Praktische informatie (*).
Data & tijden
18 & 19 mei 2019, zaterdag 10-18 en zondag 10-17 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
Kosten
€ 349,- inclusief vegetarische lunch op beide dagen.
Voor dieetwensen en annulering, zie Praktische informatie (*).
Extra
Op 17 mei 2019 geeft Tanis de lezing Elementals and the Gifts they bring us in De Ontmoeting te
Bennekom. Voor meer informatie zie de flyer over de lezing.
Bijzonderheden
De voertaal is Engels. Tanis haar Engels is levendig en beeldend en daardoor makkelijk te volgen.
Vertaling is volop aanwezig. Je kunt je vragen ook in het Nederlands stellen, dus wees welkom!
Er is een boekenstand met boeken, CD’s en DVD’s van Tanis evenals haar nieuwste uitgave
The High beings of Hawaii, encounters with mystical ancestors.
Info en opgave
De organisatie van de workshop is in handen van Marjolein Baars.
Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier. Stuur het op naar info@tinyhero.nl . Wanneer je
aanmelding binnen is, ontvang je een factuur, waarop ook de betalingswijze wordt aangegeven.
Na betaling ben je definitief ingeschreven.
Kijk voor annulering en dieetwensen bij Praktische informatie (*).
Heb je vragen of wil je eerst nog meer informatie, dan kun je me bellen op +31.6.27366462 of mailen
via info@tinyhero.nl.

We zien er naar uit je te ontmoeten!

en

(*) Praktische informatie
Dieetwensen
Heb je dieetwensen, dan kun je deze opgeven bij het inschrijfformulier. I.v.m. voorbereiding van de keuken kun
je deze wensen tot 1 week voor de workshop = 11 mei 2019 doorgeven, daarna niet meer.

Overnachten op Samaya
Er zijn momenteel 5 geschakelde 2 persoonskamers beschikbaar voor deelnemers.
Een geschakelde 2 persoonskamer omvat 2 aparte slaapgedeeltes en een gedeelde badkamer.
Deze kan als 1-persoonskamer of 2-persoons geschakelde kamer gehuurd worden.
Deze kamers worden in ieder geval tot 15 februari vastgehouden voor deze workshop.
Daarna vervalt de reservering en word je verzocht je eigen overnachting te regelen.
Aanmelding gaat via de volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren.
Prijzen
Logies met ontbijt
1 persoonskamer:
2 persoonskamer:
Logies met ontbijt plus diner
1 persoonskamer:
2 persoonskamer:

€ 85,05 incl. 9% BTW
€ 50,10 incl. 9% BTW

per persoon

€ 113, 50 incl. 9% BTW
€ 79,00 incl. 9% BTW

per persoon

Extra opties
Arrangement incl. 2 gangen diner, overnachting en ontbijt
Prijs p.p. op een 1 persoonskamer € 113,50 incl. 9% b BTW
Prijs p.p. op een 2 persoons of geschakelde kamer € 79,00 incl. 9% BTW
Deze prijzen zijn excl. toeristenbelasting (€ 1,99 p.p. per nacht).
Diner op zaterdagavond.
Prijs p.p. € 27,55 incl. 9% BTW
Voorovernachting incl. ontbijt van 17 t/m 18 mei 2019 aankomst voor 21.30 uur
Prijs p.p. op een 1 persoonskamer € 85,95 incl. 9% BTW
Prijs p.p. op een 2 persoons of geschakelde kamer € 51,50 incl. 9% BTW
Prijs voorovernachting incl. ontbijt als men ook een overnachting van 18 op 19 mei heeft geboekt.
Prijs p.p. op een 1 persoonskamer € 73,30 incl. 9% BTW
Prijs p.p. op een 2 persoons of geschakelde kamer € 47,20 incl. 9% BTW
Inschrijven kamers via het inschrijfformulier voor 15 februari 2019
Na 15 februari vervalt de mogelijkheid om via Marjolein een kamer te boeken.

Annuleringskosten voor zowel deelname aan workshop als verblijf
Mocht je verhinderd zijn om welke reden ook, dan worden de reserveringskosten doorberekend naar degene
die gereserveerd heeft. Tenzij je iemand anders vindt, die je boeking over kan nemen.
tot 15 februari 2019
tot 15 maart 2019
tot 15 april 2019
tot 30 april 2019
tot 7 mei 2019
tussen 7 en 17 mei 2019

kosteloos
15 % van het totale bedrag
35 % van het totale bedrag
60 % van het totale bedrag
85 % van het totale bedrag
100 % van het totale bedrag

Voor meer vragen en informatie:
Marjolein Baars M +31 6 27366462

E tinyhero@planet.nl

Inschrijfformulier Lezing en /of Workshop Tanis Helliwell

Ik,
Naam
Bedrijf
Adres
Telefoon
Email

…………………………….
……………………………..
…………………………….
…………………………….
……………………………..

geef mij op voor de (s.v.p. je keuze aanvinken)
0 Lezing ELEMENTALS AND THE GIFTS THEY BRING US, 17 mei 2019 á €25
0 Workshop WORKING TOGETHER WITH ELEMENTALS TO HEAL THE EARTH, 18 & 19 mei 2019 á €349
heb de volgende dieetwensen: ……………………………..……………………………..………………………………....
maak gebruik van de verblijfsopties op Samaya, te weten:………………………..…………………………………

……..……………………………..……………………………..…………………………….………………………..…………………
Ik ontvang een factuur met / zonder (*) BTW vermelding.
(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Mijn inschrijving is definitief na betaling van de factuur.
Ik ga akkoord met de voorwaarden.
Bij annulering van deelname aan de workshop of het verblijf regel ik vervanging of betaal ik:
tot 15 februari 2019
tot 15 maart 2019
tot 15 april 2019
tot 30 april 2019
tot 7 mei 2019
tussen 7 en 17 mei 2019

geen kosten
15 % van het totale bedrag
35 % van het totale bedrag
60 % van het totale bedrag
85 % van het totale bedrag
100 % van het totale bedrag

Uiterlijk twee weken voor de start van de workshop ontvang ik de laatste details.

Datum: …………………………….

Handtekening: …………………………….

e

Stuur je inschrijfformulier naar Marjolein Baars, 3 Egelantiersdwarsstraat 3c, 1015 SE Amsterdam
of e-mail het naar info@tinyhero.nl

