Locatie
De workshop zal worden gehouden in Conferentiecentrum Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet
(www.mennorode.nl). Mennorode biedt voor het verblijf
tijdens de workshop 3 verschillende arrangementen. Zie
hiervoor het registratieformulier. Er zijn zowel 1-persoons
als 2-persoons kamers beschikbaar.
Mennorode serveert zoveel mogelijk biologische en
ecologische producten en kan ook vegetarische maaltijden
leveren. Wensen voor een eventueel dieet kun je invullen
op het registratieformulier.
Mennorode beschikt over een eigen vervoersdienst van/
naar station Nunspeet. Gasten van Mennorode kunnen
tegen een kleine vergoeding gebruik maken van deze
service. De vervoersdienst rijdt op vastgestelde tijden en
moet je zelf minimaal 24 uur voorafgaand aan de rit reserveren via de receptie van Mennorode (tel 0577 498 111).
Tijdens de workshop zijn koffie en thee gratis verkrijgbaar.
Als groep zullen we gezamenlijk lunch en diner gebruiken
om een coherent energieveld te behouden en de ervaringen van de workshop te verhogen.
Datum: 30 en 31 maart 2013
Tijden: zaterdag: 10.00 - 18.30, avond optioneel,
zondag: 9.00 - 17.00 uur
Prijs:
€ 315,00 (inclusief set Whizzard Kaarten
ter waarde van € 37,50)
€ 295,00 zonder de Whizzard Kaarten
De Whizzard Kaarten zullen in de workshop worden gebruikt
Speciale samenzijn op vrijdag 29 maart 2013
Tijden: 17.00 - 22.00 uur
(aankomst tussen 16.00 en 17.00 uur)
Prijs:
€ 75,00 (inclusief diner)
Inschrijven bij:
Nienke Weijer (mailto: nc.weijer@casema.nl).
Gelieve in te schrijven voor 1 maart 2013. Voor die datum
dient ook het te betalen bedrag overgemaakt te zijn.

Jhadten Jewall (Canada, 1951) studeerde
taal, literatuur, filosofie en onderwijs in
Basel. He woonde 10 jaar in Zwitserland
en 8 jaar in Japan. Naast het les gegeven
aan de universiteit, heeft hij zich bezig
gehouden met de studie van Zen en zich verdiept in de
metafisica.
Zijn training in de metafysische wereld omvat kristalhealing, sjamanisme, verschillende manieren van energetische healing en werk met inheemse culturen. He heeft
zich ontwikkeld in het kanaliseren van en werken met
energiefrequenties in groepen om de structuren van de
toekomst van binnenuit te activeren. Jhadten woont in
Canada en geeft les over de gehele wereld. Daarnaast
begeleidt hij reizen naar heilige plekken op de wereld.
Vanuit zijn grote liefde voor klankhealing heeft hij reeds
diverse cd’s geproduceerd.
Wilka Zelders (Den Haag, 1955) faciliteert al vele jaren op professionele wijze
transformatie-processen door middel van
energetisch bewustzijn. Zij begeleid ieder
die klaar is voor de volgende stap in het
leven en bij het belichamen van de zielenmissie. Ze is opgeleid en getraind in een breed scala van
energetische geneeswijzen en heeft jarenlange ervaring in
het werken met zowel groepen als individuele cliënten bij
het bewust managen van zowel de eigen als de Universele
levensenergie. Ze werkt als spiritueel coach, energetisch
therapeut, leraar in de Art of Feminine Presence en begeleidt
mensen in het werken met De Nieuwe Aarde-frequenties. Zij
heeft verschillende boeken en publicaties geschreven.
Voor meer informatie over hun werk:
www.sacredspaces.net
www.shadeshifter.nl
www.whizzardproject.com
www.dnafrequenties.com

Accessing new Levels of
Soul Energy in 2013
~ embodying authentic living in a magical reality ~

30 en 31 maart 2013
Jhadten Jewall en Wilka Zelders
Toegang tot nieuwe lagen van Zielenenergie in 2013
- belichaam authentiek leven in een magische realiteit Voor het eerst bieden Wilka Zelders en Jhadten Jewall,
initiatiefnemers van het Whizzard Project, samen een weekend
workshop aan in Nederland.
Tijdens dit magische en diepgaande weekend zullen we ons
wijden aan de, voor deze tijd noodzakelijke, heling van onze
huidige incarnatie en daarbij zullen we nieuwe werelden van
zielservaringen initiëren. Deze ervaring wordt ondersteund
door meditaties, initiaties, oefeningen, klank en beweging.
Hierin worden we bijgestaan door wezens uit engelen- en
elementaalrijken, zoals de alchemistische Deva’s die ons
helpen bij het activeren van de holografische blauwdrukken
van creatie die ze via het Whizzard Project met ons delen.
Wilka en Jhadten nodigen je van harte uit om dit weekend
met hen te komen delen.

Achtergrond en inhoud
In 2012 werden Moeder Aarde en ons zonnestelsel directer verbonden met de oorspronkelijke Scheppingsbron. Een gebeurtenis aan het
einde van een oud tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk van
beschaving en bewustzijn. Terwijl de Grote Afstemming van 2012 een
hoogtepunt was, zijn de energiegolven die ons aardse rijk binnenstromen nieuw en opwindend en bieden ze mogelijkheden die nooit eerder
op Aarde ervaren werden. De galactische energiegolven die nu naar
ons toestromen maken het ons mogelijk om nog meer van onze zieleenergie te belichamen.
Om dit te laten plaats vinden, hoeven we ons slechts te verbinden met
de kosmische configuratie van deze tijd en de verschillende lagen van
ons baarmoeder-/haragebied, hart en pijnappelklier te helen. De heling
van het baarmoedergebied brengt tevens heling van de baarmoeder van
onze moeder, van de placenta en van onze eigen baarmoeder (voor
de vrouw) of hara (voor de man) met zich mee. Deze heling is veel
dieper dan ooit tevoren, omdat ons creatieve centrum nu een volledige
activatie kan ervaren.
De volledige activatie van onze creatieve krachten vindt plaats door
de verankering van onze ziele-energie - die ons nu pas sinds 2013 ter
beschikking staat - in onze pijnappelklier (derde oog, bewustzijn), in
ons hart en in ons baarmoeder-/haragebied. Walvissen, dolfijnen en
engelenrijken helpen ons hierbij omdat zij allen beschermers zijn van
deze verankeringspunten.
De bewustzijnsverhoging - onze waarnemingen en bewustzijn - vindt
plaats via de belichaming van deze nieuwe energieën. Terwijl we deze
nieuwe vibraties van lichtpatronen (blauwdruk van het doel van de
ziel in deze tijd) belichamen, bewegen de elementaal-rijken mee met
deze energiepatronen. Niet alleen om een nieuw bewustzijn in ons te
creëren, maar ook om de elementen in ons dagelijks leven te beïnvloeden. Hierdoor wordt een nieuwe realiteit gemanifesteerd. Onze ziel
creëert daardoor veel vollediger en directer door ons heen.
Het is belangrijk om in deze energieën te ‘tonen’ waardoor we ze
inprenten in de kristallijnen structuren van onze realiteit in ons en om
ons. Dit om ervoor te zorgen dat de transformatie van onze innerlijke
en uiterlijke realiteit op een blijvende en juiste manier plaats vindt.
Het werken met de dynamische en alchemistische elementalen van de
Whizzard Kaarten zal ons in dit proces enorm ondersteunen.

Speciaal samenzijn op vrijdagavond 29 maart
Wil je de kans hebben om de ervaring van het aanstaande
weekend verder te verdiepen, dan nodigen Jhadten en
Wilka je vooraf van harte uit voor een intiem samen zijn
op vrijdagavond 29 maart waar we nog meer kunnen delen
over onze ervaringen met de nieuwe frequenties, met de
elementwezens en met het creëren van onze eigen werkelijkheid. We vinden het ook heel leuk om je de mogelijkheid te geven om ‘Wilka en Jhadten alles wat je maar wilt te
vragen’. Het voelt voor ons ontzettend fijn om elkaar op
zo’n gezellige en ongedwongen manier te ontmoeten en
we voelen ook hoe voedend dit is voor onze gezamenlijke
behoefte aan steun en intimiteit. We hebben dit allemaal
nodig om werkelijk tot bloei te kunnen komen. Het horen
van elkaars succesvolle ervaringen in het werken met
bepaalde energieën, is ongelooflijk leerzaam en inspirerend
voor ons allemaal.
We bieden je deze avond een diner met een
kleine groep mensen (inclusief onszelf) en
een zeer speciale ervaring met klankhealer
Irene Pool. Naast dat Irene muzikant is van
‘A Band of Whizzards’, kennen velen haar
ook van haar prachtige optreden tijdens
de Kristal Activatie met Keisha Crowter (Little
Grandmother) in Rotterdam verleden jaar. Irene is een van de
initiatiefneemsters van de eerste Dreamtime Healing Cirkels en
werkt al 15 jaar als klankhealer. Je kunt verzekerd zijn van
een geweldige ervaring.
Als je wilt deelnemen aan deze zeer speciale avond met Wilka, Jhadten
en Irene willen we je aanmoedigen om snel te registreren, aangezien we,
om de intimiteit te waarborgen, het aantal deelnemers voor deze avond
hebben beperkt tot 10 mensen.
Wil je deelnemen aan dit optionele programma, dan schrijf je je daarmee
gelijk in voor het gehele workshop programma op 29 t/m 31 maart.

Zowel Wilka als Jhadten zijn gespecialiseerd in het
waarnemen van multidimensionale energieblauwdrukken in het kwantumveld. Zij zien deze blauwdrukken
als abstracte, holografische energiebeelden en hebben
beiden hun kunstenaarstalenten leren inzetten om deze
beelden te vertalen naar energetisch geladen kunstwerken. Hierdoor wordt het voor de waarnemer makkelijker om deze hoogfrequente, harmonische, coherente
energieblauwdrukken ook in hun eigen lichaamssystemen
te voelen. Hoewel het voor velen van ons nog altijd
uitdagend is om te begrijpen dat alles dat we ons wensen
al aanwezig is op het energetisch niveau, inspireren de
kunstwerken van Wilka en Jhadten vele mensen om een
meer harmonieuze en coherente hedendaagse werkelijkheid te manifesteren, die in lijn is met hun hoogste liefde
en waarheid.
Zij zijn de initiatiefnemers en auteurs van het Whizzard
Project. Dit is een co-creatief, multimedia project met
als doel om ons spirituele bewustzijn te vergroten en
verhogen, zodat het in lijn komt met andere bewustzijnsvelden, zoals die van de bewuste wezens van het
constructieve proces (de bewustzijnslaag van de deva’s
en natuurwezens). Zij zijn ervaren in het co-creatieve
proces en zijn zeer verheugd om deze workshop samen
te kunnen aanbieden.

