
U kunt zich aanmelden bij:

Ine Suiker
op 0031 65 268 1795

email: ine@aardeschool.nl 

Deze workshop wordt gehouden bij:

Ine Suiker, 
Bezuidenhout 1
5427 ER Boekel

 Tijdstip:

Zaterdag van 10 tot 18.00 uur 
Zondag van 10 tot 17.00 uur

Prijs:

Alleen Zaterdag €155,--
Zaterdag en Zondag €270,--

 
Tijdens zijn bezoek in Nederland zal 

Jhadten de tijd nemen om een beperkt aantal 
soul readings te doen. Deze readings geven 

informatie over de ziel, de reden waarom 
zij geïncarneerd is en hoe je jezelf  het best kan 

focussen op de missie van je ziel. De 
reading duurt een uur en wordt opgenomen 

op CD. De prijs van de reading is 175,00 euro. 
Neem contact op met Ine om een afspraak te 
maken. Hou er rekening mee dat deze sessies 

veel gevraagd worden. 

Meer informatie vindt u ook op:
www.sacredspaces.net

Jhadten Jewall

Jhadten Jewall (*1951) studeerde 
linguïstiek, literatuur, filosofie en 
onderwijs in Basel. Hij leefde 10 jaar 
in Zwitserland en 8 jaar in Japan. 
Hij gaf er les aan de universiteit, 
studeerde Zen en ging diep graven in 
de metafysische wereld van kennis. 
Zijn training in de metafysische wereld 
omvatte kristal-healing, shamanisme 
en verschillende vormen van 
trillinggebaseerde healing, alsook 
het werken met de aboriginal-cultuur. Hij 
heeft ook geleerd om te channelen voor 
groepen en aan hun trilling te werken 
om de structuren van de toekomst van 
binnen uit te activeren .
Jhadten leeft in Canada, geeft wereldwijd les en
gidst groepen tijdens reizen naar heilige plaatsen.
Hij is een uitstekend klankheler (sound healer) en
maakte verschillende Cd’s met dit onderwerp.
Jhadten is een getalenteerd workshopleider met
heel veel humor. Hij weet te onderwijzen zonder
dogma’s en ondersteunt ieders zoektocht naar de
persoonlijke waarheid.
Jhadten neemt intuïtief energie waar en heeft
geleerd deze in illustraties dicht te benaderen. 
Zo ziet u op de titelpagina de energieën van de workshop 
weergegeven. Hieronder: de energieën van het jaar 2019.

Interdimensionaal 
Reizen

                            

Een belangrijke Tool voor 
Spirituele Ontwikkeling

Een Sacred Spaces Event met
Jhadten Jewall (Canada)

in Boekel, Nederland

26-27 oktober, 2019

 Contact: Ine Suiker
0031 65 268 1795

ine@aardeschool.nl



 Jhadten heeft in zijn eigen persoonlijke 
ontwikkeling ontdekt, dat interdimensionaal 
reizen een sterke transformerende en opbeurende 
tool is van healing en incarnatie van de ziel. 
Het is belangrijk deze tool goed te begrijpen 
en te gebruiken.  Hogere trillingen van de ziel 
kunnen alleen incarneren, als de ziel werkt via de 
Aardrijken en het lichaam; zo worden de hogere 
energieën gegrond, geaard en belichaamd, 
zodat de eenheid van geest en lichaam in zijn 
geheel kan transformeren.  De energie van de 
City of Light Texel helpt ons diep te verbinden 
met dit vat met hogere trillingen van de ziel.

 In deze workshop leert u:

1. Hoe u verbindt met het Goddelijk Vrouwelijke 
door de Aardrijken om binnenin een plaats te 
maken voor incarnatie van de hogere 
frequenties van de ziel. Daar verrichten de 
energieën van Texel belangrijk werk voor ons.

2. Hoe u interdimensionaal kunt verbinden met 
diverse hogere frequenties van uw ziel en die 
kunt belichamen.

3. Hoe u verbindt met het engelen aspect van uw 
ziel en dat kunt belichamen.

4. Hoe u verbindt met het nieuwe Christus Level 

van Eenheidsbewustzijn en dit kunt 
belichamen.

5. Hoe u deze energieën kunt (klank)
tonen en ze implementeren in uw 
dagelijks leven.

  Terwijl bewustzijn naar hogere 
en andere dimensies reist, worden de 
ervaringen gevoeld, beïnvloeden ze de 
persoon in hun lichaam, en verbinden 
hen met de aardse vaten, die de ziel 
binnenin heeft gemaakt.

  Het is een zeer complexe en unieke 
balans van Goddelijke Manlijke en Vrouwelijke 
Energieën. Onze zielen bestaan uit vibraties, die 
uiteindelijk verbonden en een worden met de 
Creator/Creatrix. Onze zielen hebben gelijktijdig 
incarnaties, parallel en in andere dimensies, zo 
sterk zijn de onvoorstelbare krachten van de ziel.

  Bij het reizen door het bewustzijn 
van ons eigen Zelf, verbinden we ons met 
inter-dimensionaale Zelven en Zelven uit andere 
parallelle universa, ervaren we hun krachten, 
giften en talenten. Interdimensionaal zijn wij 
verbonden met hogere vormen van 
compassie, liefde, vreugde, enthousiasme 
en wijsheid, die ons hier kan helpen in deze 

incarnatie. Veel van de trauma’s, wonden, 
onevenwichtigheden en beperkingen die we ervaren 
hebben in dit en andere levens worden geheeld 
door deze hogere verbindingen. Vele van de hogere 
vibraties van de ziel, die we nu moeten belichamen, 
kunnen benaderd, ervaren en belichaamd worden 
met deze tools.

 Kom en ervaar deze krachtige tool 
en ga mee op de wonderlijke reis met 

verbazingwekkende ervaringen en enorme 
bekrachtiging. We kijken ernaar uit u daar te 

zien.
Namaste!

Interdimensionaal Reizen
De Hogere Frequenties van de Ziel belichamen!
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