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ELEMENTALS AND THE GIFTS THEY BRING US
Inhoud
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. Hoe daar
mee om te gaan en wat we daarin van elementalen kunnen leren, toont zich soms
onverwacht en in een vorm die we niet hadden kunnen bedenken.
Nature spirits, also called elementals, are the form builders on our planet.
They include elves, fairies, leprechauns, gnomes and many others and are found throughout
the world. Without elementals there would not be a world, as there would not be bodies for
beings to inhabit. If we learn to listen and understand their language, we can learn how to
co-create with elementals to become full creators.’
Tanis Helliwell
In deze lezing zal Tanis dieper ingaan op hoe elementenwezens ons de gaven van het
niet-gehecht-zijn, humor, om jezelf kunnen lachen, verbeeldingskracht en hoe te
manifesteren schenken. Gaven die bijdragen aan het verfijnen van je instrument en je
waarnemingsvermogen. Hierdoor wordt je vermogen in hoe je contact maakt, communiceert
en co-creëert met natuurwezens vergroot.

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.
Marjolein Baars +31627366462 / info@tinyhero.nl

Wanneer
Vrijdag 17 mei 2019 van 19.30 - 21.45 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur.
Er is mogelijkheid tot vragen stellen na de lezing.
Waar
De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom
Parkeren kan in de buurt en is gratis.
Kosten
€ 25,00, inclusief koffie, thee en koekjes
Extra
Op 18 & 19 mei 2019 geeft Tanis de workshop Working together with nature spirits to heal
the earth in Samaya te Werkhoven. Voor meer informatie zie de flyer over de workshop.
Bijzonderheden
De voertaal is Engels. Mocht je niet zo goed Engels spreken of verstaan: Tanis haar Engels is
levendig en beeldend en daardoor makkelijk te volgen. Vertaling is volop aanwezig.
Je kunt je vragen in het Nederlands stellen, dus wees welkom!
Er zal een boekenstand zijn met Tanis’ haar boeken, CD’s en DVD’s, inclusief haar nieuwste
uitgave The High beings of Hawaii, encounters with mystical ancestors.
Info en opgave
De organisatie van de lezing 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.

Tanis en ik zien er naar uit jullie te ontmoeten!

Hartelijke groeten,

en

Marjolein Baars +31627366462 / info@tinyhero.nl

Inschrijfformulier Lezing Tanis Helliwell

ELEMENTALS AND THE GIFTS THEY BRING US

Ik,
Naam
Bedrijf
Adres
Telefoon
Email

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

geef mij op voor de Lezing ELEMENTALS AND THE GIFTS
op 17 mei 2019 in De Ontmoeting te Bennekom.
Ik ontvang graag een factuur met / zonder (*) BTW vermelding.

THEY BRING US

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Mocht je ook geïnteresseerd zijn in het doen van de workshop WORKING TOGETHER WITH
NATURE SPIRITS & ELEMENTALS TO HEAL THE EARTH, Make the bridge by being the bridge
op 18 en 19 mei 2019, dan kun je je ook opgeven via het Inschrijfformulier van de workshop
voor lezing en workshop tegelijkertijd.

Datum: …………………………….

Handtekening: …………………………….

e

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

Marjolein Baars +31627366462 / info@tinyhero.nl

