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Een potentieel dat we hier brengen op aarde. Een 
hoger doel. Een hoger doel dat jij hier volgens de 
kosmische orde (hoe het geregeld is in het universum) 
komt brengen. 

Jij hebt ook een hoger doel. En met jouw hogere 
doel bouw je mee aan de nieuwe wereld. 
Een nieuwe wereld waarin we vanuit een hoger 
(multidimensionaal) bewustzijn leven. 

Dat betekent tegelijkertijd dat we nog sterker 
samenleven met de aarde en haar levensenergie, 
de kundalini, die ons beweegt in deze human 
experience. 

Ik geloof erin dat we allemaal naar ons hogere doel 
toe geleid worden door ons hogere zelf, onze higher 
being. En dus zul je ook niet toevallig bij deze 
opleidingsbrochure uitgekomen zijn. 

We hebben allemaal een potentieel.  



Het bouwen aan de nieuwe wereld en het verhogen van ons 

bewustzijn daarin gaat via een aantal fases. Namelijk: 

1. UNCONSCIOUS, JUST BEING HUMAN

Dit is de fase waarin het allemaal draait om het 
menselijke, aardse leven. Het hebben van puur de 
human experience, zonder het directe bewustzijn van 
het energieveld in en om ons heen.

2. PERSONAL GROWTH

In deze fase gaan we groeien als mens in het menszijn. 
We groeien persoonlijk door stukken heen en krijgen 
meer bewustzijn over ons leven.

3. SPIRITUAL PLAYGROUND

In deze fase heb je de in en outs in het land van 
persoonlijke ontwikkeling een beetje gehad en begint 
jouw avontuur in spiritualiteit. Vanuit de human 
experience vergroot je jouw bewustzijn naar wat er 
nog meer in het leven is. Yoga, meditatie, astrologie, 
Ayurveda, dat zijn dingen die bij deze fase horen. Je 
maakt ermee kennis, haalt eruit wat je in jouw leven 
wilt toepassen. Het is een fase van vooral veel proberen 
en zoeken en steeds meer ontdekken wat er eigenlijk 
voorbij onze menselijke zintuigen bestaat.

THE JOURNEY



4. SPIRITUELE VERDIEPING

In deze fase heb je de kennismaking met allerlei 
teachings, oefeningen, filosofieën en meer in de 
spirituele wereld gemaakt. Maar ben je vooral op zoek 
naar verdieping en een echte integratie daarvan in jouw 
leven. Je gaat je verdiepen in diepere materie en je shift 
van “Ik ben mens en vind spiritualiteit interessant” naar 
“Ik ben een spiritual being having a human experience”. 

5. MULTIDIMENSIONAL

Het blijft niet bij spiritualiteit. Spiritualiteit is 
vooral gekoppeld aan de aarde en de dimensie (laag 
van bewustzijn) waarin de aarde zich bevindt. 
Multidimensionaliteit gaat verder dan dat. Je wordt 
je bewust van het kosmische veld, het werken met 
frequenties, jouw hogere zelf (higher being) en meer. 

6. MULTIDIMENSIONAL EMBODIED

We hebben te maken met twee verschillende stromingen 
van energie. De multidimensionale energie, vanuit het 
kosmische veld, en jouw higher being (stukje van je ziel) 
die daarin aanwezig is. Daarnaast de lifeforce, kundalini 
energie, van de aarde. Wij zijn hier om beide energieën 
te belichamen. Wat inhoudt; beide energieën door ons 
heen te laten werken. Als we dat doen, leven we ons 
allerhoogste potentieel, kunnen we onze trauma’s helen, 
ons zielsplan leven en bouwen we mee aan de nieuwe 
aarde. en zoeken en steeds meer ontdekken wat er 
eigenlijk voorbij onze menselijke zintuigen bestaat.



Multidimensional Embodiment & Transmission 
is een jaaropleiding waarin je opgeleid wordt tot 
facilitator. Waarin we voorbijgaan aan spiritualiteit 
en volledig gaan werken met stap vijf en zes van de 
journey (zie vorige pagina’s). Dieper dan dit gaat het 
niet. Dit is een opleiding voor leaders of the new 
earth. Met andere woorden (wo)men die een enorme 
bijdrage aan de quantum leap willen leveren waar 
we nu met de aarde in zitten. Door zelf met deze 
frequenties en transmissies te gaan werken. In het 
faciliteren van dit werk voor anderen en het volledig 
persoonlijk embodien hiervan. 

In deze opleiding komen alle lagen van energie 
(werk) samen. Het leven; de lifeforce kundalini 
energie en het multidimensionale veld. We laten 
spiritualiteit op een bepaalde manier achter ons 
omdat dat nog te veel aan de oppervlakte blijft. De 
holistische visie gaat vooral in op de frequenties 
hier op aarde, maar wij trekken het verder dan dat. 
Deze opleiding is niet alleen de transmissie op de 
mat, maar ook in alles daaromheen. Het is heel 
belangrijk dat jij dit gaat belichamen, zodat je dit als 
facilitator en healer door kunt geven. 



Transmissies zijn on the rise. Je ziet ze steeds vaker, 
en ze worden gegeven onder allerlei namen. Een hele 
positieve beweging want het draagt zo ontzettend 
goed bij aan de shift waar we nu inzitten. Het is 
dus niet voor niets dat zoveel mensen zich hierdoor 
aangesproken voelen. Het is wat we nu nodig 
hebben. Het is het diepste werk waar we nu mee 
kunnen werken. Omdat het het multidimensionale 
en de krachtigste energie van de aarde samen brengt. 

En dat is precies wat wij hier ook komen doen. 
As a soul (multidimensional) having a human experience 
(earth). 

Een transmissie brengt jou dus bij de kern van jouw 
zijn. Bij de kern van jouw incarnatie. En daarmee 
ook bij al het healingwerk en embodiment werk wat 
jij hier te doen hebt. 

TRANSMISSIONS ARE 
BOOMING



Het is fantastisch dat transmissies voor zoveel 
mensen zo belangrijk worden. Maar er is iets 
dat toch gezegd moet worden. En dat is dat veel 
facilitators geen goed draagvlak in zichzelf hebben 
om deze transmissies te geven. In verschillende 
opleidingen worden de facilitators een aantal dagen 
‘opgeleid’ door alleen het ontvangen van transmissies 
waarin ze ‘geactiveerd’ worden. Echter missen zij 
fundament achter dat wat ze werkelijk met een 
transmissie doen. Er wordt geen tot weinig uitleg 
gegeven en ook ontbreken aanvullende tools die ze 
in kunnen zetten om zichzelf en de ontvangers te 

helpen bij de integratie hiervan. Dit is zorgelijk. Je 
moet niet te licht denken over dit proces. Zowel in 
het proces van het worden van een facilitator als in 
het proces van het ontvangen van een transmissie 
kunnen diepe stukken naar boven komen waar 
een andere benadering en werkwijze voor nodig 
is danhet geven van een transmissie. Daarom is 
deze jaaropleiding zoveel meer dan alleen puur het 
geven van een energietransmissie. We werken in 
een transmissie met jouw, en anderen, hun hoogste 
goed; energie. En dat verdient gegronde kennis, 
fundament, draagkracht en belichaming in de diepte. 

A SIDE NOTE



WAAROM IS EEN 
ENERGIETRANSMISSIE 
ZO KRACHTIG?

In een energietransmissie wordt je herinnerd 
aan jouw heelzijn. De levensenergie gaat weer 
stromen naar alle blokkades in jouw lichaam 
en/of emotionele systeem. Deze energie trekt 
van beneden naar boven in je lichaam, dit is 
de kundalini energie. Tegelijkertijd komt er 
een energie van boven naar beneden je lichaam 
in, dit is de multidimensionale energie. Deze 
verbinden de twee aspecten van jouw zijn: 
je aardse zijn en je higher being, oftewel je 
multidimensionale zijn. Met deze verbinding 
gebruik je de grootse universele kennis en 
helende energie van jouw higher being om 
dit op aardse vlakken te integreren. Hierdoor 
vindt een diepe healing plaats tot in de kern van 
jouw zijn, verhoog je je bewustzijn en maak je 
als vanzelf keuzes om echt jouw zielsmissie te 
leven. 



FASE 1 =  Het belichamen van 
het multidimensionale zelf.  
Het trainen en oefenen in het opbouwen van 
een gevoeligheid voor energiefrequenties en een 
versterkte connectie activeren met het hogere zelf. 

INTUÏTIEVE SKILLS; 

1. Frequentie Sensitivity.
Het leren werken met energiefrequenties en de 
verschillende multidimensionale lagen in jouw 
energieveld belichamen. 

2. Multidimensionaal afstemmen.
Het channelen van je higher being en 
multidimensionaal bewustzijn.

FASE 2 =  Transformational - 
het multidimensionale zelf tot 
transformatie aanzetten. 
INTUÏTIEVE SKILLS; 

1. Transreizen.
Leer werken met visualisatie en bepaalde activatie en 
energie sturende technieken. 

2. Transformational healing
Een fundamentele healingstechniek leren 
toepassen om trauma’s te healen en fysieke pijn te 
transformeren.

De methode die we in de Multidimensional 
Embodiment & Transmission opleiding aanhouden is 
helemaal ontstaan vanuit Zara’s persoonlijke proces en 
jarenlange ervaring. 

DE METHODE



Fase 3 = Activatie op de 
lifeforce, kundalini energie 
en dit samenbrengen met het 
multidimensionale veld. 

INTUÏTIEVE SKILLS: 

1. Kundalini / earth life force
Leer alles over de kundalini energie en de activatie 
hiervan. 
2. Intuïtief bodywork
Het lichaam laten spreken en het gebruiken van 
drukpunt technieken.
3. Intuïtief waarnemen.
Het waarnemen van dat wat er energetisch, 
emotioneel en fysiek gebeurt.
4. Transmissies
Het geven van energietransmissies. 

Fase 4 = Practice of Surrendering. 

Een staat van zijn die wezenlijk is voor het 
belichamen van alles uit de eerdere fases. 

INTUÏTIEVE SKILLS: 

1. Practice of surrendering
Waarom deze staat van zijn belangrijker is dan de 
staat van doen.
2. Astral Projection
Een nog diepere tool in het werken met energie, 
zoals het begeleiden van sessies op afstand en het 
vergroten van jouw potentieel in frequentie en in 
energie. 



Fase 5 = Facilitator Skills.  
In deze fase leer je alle aanvullende skills die jij nodig hebt als 
facilitator. 

INTUÏTIEVE SKILLS: 

1.Trauma ondersteuning.
Leer technieken die jij in kunt zetten om nog meer 
draagkracht als facilitator te kunnen bieden. 

2. Lichaamsreading.
Leer het lichaam nog beter begrijpen en hoe de energetische 
staat van zijn fysiek tot uitdrukking komt.

3. Zuivere ethiek.
De universele wetten en regels voor het zijn van een helder 
kanaal en veiligheid.

4. Spaceholding.
Het sturen van de energie in de ruimte en iemand persoonlijk 
kunnen begeleiden in zijn proces.

5. Business.
Hoe breng je deze skills in combinatie met jouw unieke 
zielsplan in de praktijk tot een business die bijdraagt aan de 
nieuwe wereld. 



WAT JE MAG 
VERWACHTEN

Een diepe transformatie. Voor jezelf en anderen. 
Een verandering van jouw leven.
Want ja, het worden van een facilitator vraagt 
om verandering. Het vraagt om het tot in 
de diepte belichamen van jouw zielsplan en 
multidimensionaal bewustzijn in combinatie 
met de levensenergie hier op aarde. 

Dit proces is er niet voor iedereen. Het is een 
opleiding die jou volledig op je pad zal zetten. 
Dat vraagt om moed en lef. Om de keuzes te 
maken die daarbij horen. To show up for your 
mission. To show up for the new world. To show up 
for your higher being. 



Deze opleiding is er voor (wo)men die vanuit 
hun levensmissie anderen willen ondersteunen 
op een manier die werkt op de allerdiepste kern. 
Onze studenten zijn mensen die klaar zijn om het 
multidimensionale bewustzijn te versterken en 
zelf al door een groot persoonlijk transformatie en 
healingsproces heen zijn gegaan. We hebben coaches, 
healers, yogateachers en therapeuten die de opleiding 
gaan volgen maar anderzijds hoef je hier nog geen 
ervaring mee te hebben mits we jouw potentie 
daarvoor zien in het screeningsproces.

Veel mensen die een healingsmethode hebben 
gestudeerd, hebben het gevoel dat er nog iets mist 
in hun werk als healer of therapeut. Door het 
multidimensionale aspect hieraan toe te voegen 
voelen zij eindelijk dat ze de werkelijke kern 
bereiken. Ook als je nog geen eerdere ervaring hebt 
met geven van healing, kun je met deze opleiding 
leren om direct op het diepste niveau te werken.
 

DIT IS VOOR JOU ALS... 



DIT IS NIET VOOR JOU ALS 
JE... 

• Nog aan het begin staat van jouw 
(persoonlijke/spirituele)proces. 
• Niet bereid bent echt de diepte in te gaan
• Geen draagvlak wilt hebben in jezelf en voor 
anderen en puur en alleen snel de skill van 
energietransmissie wilt leren. 



W E  A R E  T H E  O N E S  W E ’ V E  B E E N 
WA I T I N G  F O R  W E  H AV E  T H E  F U L L 
R E S P O N S I B I L I T Y  T O  M A K E  T H E 
C H A N G E  W E  WA N T  T O  S E E  I N T O 
T H I S  W O R L D . 

 



OVER DE TEACHER EN 
FOUNDER VAN DE OPLEIDING:
 

Zara Jula, oprichtster van de opleiding Multidimensional 

Embodiment & Transmission, heeft als haar allergrootste 
missie het bouwen aan de nieuwe wereld door het 
bewustzijn van (wo)men te vergroten. Geboren met een 

sterk multidimensionaal bewustzijn legde ze zelf een hele reis 

af in het belichamen van dat bewustzijn hier op aarde. Met 

inmiddels duizenden healingsessies en energietransmissies 

aan ervaring deelt ze nu al haar ervaringen en teachings met 

jou. 

Ze woont en werkt op Ibiza, de plek waar ze zich thuis voelt, 

vrij voelt, waar ze schrijft aan haar boeken en creëert in het 

uitdragen van haar missie. 

Met deze jaaropleiding stelt ze zich helemaal open voor 

jou, met haar als jouw mentor. Authenticiteit, openheid, 
vertrouwen en veiligheid vormen de basis van alles wat ze 

doet.



LIVE TRAINING
 

Een jaar lang ga je van Zara alles leren over 
Multidimensionaliteit, energie transmissies, healing 
en de embodiment daarvan. 

Een belangrijk onderdeel binnen dit jaar is de live 
week. Deze week zal plaatsvinden op een bijzondere 
locatie in Portugal. 

In deze week zullen we helemaal de diepte ingaan 
met elkaar. Alles zal deze week samen komen en 
zich voor je uitlijnen. 



FAQ

DATA. 
Start opleiding: 1 juni 2023
Live week: 18-24 september 2023 (onder voorbehoud)
2 live dagen in Nederland: data volgen nog. 

KOSTEN. 
De prijs voor de volledige 1-jarige opleiding 
(inclusief 7-daagse live training) is €7777,-  incl. btw. 
Betaling in termijnen is ook mogelijk. Dan vragen 
we een aanbetaling van €2000,- om jouw plek te 
garanderen, het resterende bedrag kun je in 2 of 
4 termijnen betalen. Per termijn vragen wij €75,- 
administratiekosten.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING? 
Deze opleiding is voor mensen die vanuit hun 
levensmissie anderen willen ondersteunen op 
een manier die werkt op de allerdiepste kern. 
Onze studenten zijn mensen die klaar zijn om het 
multidimensionale bewustzijn te versterken en 
zelf al door een groot persoonlijk transformatie en 
healingsproces heen zijn gegaan. We hebben coaches, 

healers, yogateachers en therapeuten die de opleiding 
gaan volgen maar anderzijds hoef je hier nog geen 
ervaring mee te hebben mits we jouw potentie zien. 

IS ER VOORBEREIDING NODIG VOOR DE 
OPLEIDING?
Het is in het toelatingsproces een groot pluspunt als 
je de IN SPIRIT School of IN SPIRIT Training 
hebt gevolgd bij Zara, omdat dit zekerheid geeft over 
het minimale startniveau dat we verwachten bij de 
opleiding. 

WAT HOUDT DE LIVE TRAINING IN? 
In de live training gaan we tot in de diepte oefenen 
met alles wat tijdens de opleiding aan bod komt. 
Dit is het moment waarop jij de Multidimensional 
Embodiment & Transmission  facilitator gaat 
belichamen. 

HOEVEEL TIJD VRAAGT DE OPLEIDING?
De opleiding omvat minimaal 200 uur aan lessen, 
zelfstudie en oefenen. Gemiddeld zal 3 uur per week 
nodig zijn om de opleiding goed af te ronden en jouw 
potentieel volledig te benutten. 



FAQ

IS DE OPLEIDING VOLLEDIG ONLINE?
De opleiding is grotendeel online te volgen, door 
middel van de twee-wekelijkse live sessies, audio-
opnames, de tekstuele manual en opdrachten. 
Daarnaast is de live week een onmisbaar onderdeel 
van het programma om de benodigde vaardigheden 
en kennis in de praktijk te beoefenen en belichamen. 

WAT IS BELANGRIJK OM TE WORDEN 
TOEGELATEN? 
We zijn op zoek naar mensen die niet zomaar 
geïnteresseerd zijn maar volledig committed zijn. 
Beings who are burning to raise the frequency and 
healing of the planet with this work. 
Daarnaast is het belangrijk dat je je in een stabiele 
mentale staat bevindt om de opleiding te kunnen 
volbrengen. Het worden van een facilitator 
vraagt om een diep persoonlijk proces waarin je 
verantwoordelijkheid draagt voor jouw eigen energie 
en de energie van anderen. Daarvoor is stabiliteit, 
zuiverheid en daadkrachtigheid belangrijk. 

HOE ZIET DE OPBOUW VAN HET 
PROGRAMA ERUIT?
Twee keer per maand zijn er live sessies, waarin 
teachings worden gedeeld en ruimte is voor jouw 
vragen en groepsmentoring van Zara. Daarnaast 
ga je aan de slag met audio-opnames, de tekstuele 
manual en opdrachten. Het is van groot belang zelf te 
oefenen in jouw rol als MET facilitator. Ook wordt 
je gekoppeld aan een andere student waarmee jij 
kunt delen en sparren in het proces. Daarnaast heeft 
de live training een specifiek en uniek samengesteld 
programma waarin de MET facilitator in jou 
helemaal tot uiting zal komen. De opleiding wordt 
afgesloten met een examen. 

ONTVANG JE EEN CERTIFICAAT NA DE 
OPLEIDING?
Na het volbrengen van de opleiding ben jij 
gecertificeerd Multidimensional Embodiment & 
Transmission facilitator en mag jij officieel Energy 
Transmissies en Multidimensionale Healing sessies 
geven vanuit onze methode. 



TOELATING

1. MOTIVATIE
Vul de vragenlijst in die je via de mail 
hebt ontvangen en vertel ons waarom 
je deel wilt nemen aan de opleiding.

KLIK HIER VOOR DE VRAGENLIJST

2. SCREENING
Een screeningsproces met Zara om 
te bepalen of je klaar bent voor de 
opleiding.

KLIK HIER OM EEN GESPREK IN 
TE PLANNEN

3. TOELATING
Alleen de studenten die wij ready & 
aligned vinden worden toegelaten tot 
de opleiding.

https://forms.gle/sFDRtiM23WxQdDJCA
https://calendly.com/zarajula/20min
https://calendly.com/zarajula/20min


Heb je vragen? Stuur dan een mail 
of een DM op instagram.

DM.
@zarajula

E.
zara@zarajula.com


