
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 €250,--

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 (*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 2022.

De Nieuwe 
Goddelijke Stralen

Nieuwe Paden van 
Spirituele Groei

Een Sacred Spaces Event met
Jhadten Jewall (Canada)

in Boekel, Nederland
15.-16.10.2022

Contact: Ine Suiker
0031 65 268 1795

ine@aardeschool.nl



 Op de zomer zonnewende 2022 
stegen energieën ten top, wat ons bewust 
maakte dat onze ziel toegang kreeg tot hele 
nieuwe goddelijke stralen., Als mensen 
hun leven hervatten na Covid, merken we 
dat dingen dramatisch zijn verschoven en 
dat de nieuwe werkelijkheid heel weinig 
lijkt op de oude. Er zijn enkele heel 
subtiele en dramatische veranderingen. 
Die zijn allemaal te wijten aan de nieuwe 
frequenties die we nu onderzoeken.
 Net zoals we hebben vertrouwd op 
het 7 chakra -systeem tot de harmonische 
convergentie, wordt ons nu gevraagd 
om duidelijker verbinding te maken 
met de aardrijken en verschillende 
lagen lichaamsbewustzijn, om hogere 
frequenties van de ziel te belichamen 
om deze hogere frequenties toe te staan 
dagelijks door ons heen te werken en 
onze realiteit te transformeren. Kristallen 
hebben ons geholpen om dit te doen. In 
dit jaar worden we geleid om te werken 
met kristallen met een bepaalde vorm, 
geometrie, kleur en kwaliteit om deze 
hogere frequenties van onze ziel te 
belichamen ..... deze kristallen zijn meestal 
niet bekend of althans niet algemeen 
bekend: zoals i.e. uranospinite, penfieldite, 
erythrite, proustite, anglesite, osumilite 

etc. Toch zijn het deze zeer unieke en 
zeldzame stenen die ons helpen verbinding 
te maken met deze nieuwe hogere 
frequenties van onze ziel. Dus terwijl we 
verbinding maken met hogere genezingsk-
waliteiten, willen we misschien verbinding 
maken met brochaniet in plaats van 
Aventurine of Jade. Traditioneel bekende 
mineralen zijn nog steeds geldig, maar we 
vinden meer resonantie met deze nieuwere 
onbekende stenen.
 Dit leidt ons ook naar nieuwe 
spirituele paden en groei ervaringen. In 
deze workshop proberen we contact te 
maken met deze nieuwe mineralen en de 
groeimogelijkheden en nieuwe spirituele 
paden te ontdekken waarop ze ons kunnen 
begeleiden. Een avontuur voor geest, ziel, 
lichaam en hart! Genieten van! Namaste!
 
 In deze workshop zullen we de 
Lichtstad Sevenum activeren, want 
daar worden de energie van de nieuwe 
goddelijke stralen voor heel Nederland 
vastgehouden. We zullen meditatie,
initiatie en klinken gebruiken om de 
nieuwe energieën te ervaren en ze op 
leuke en speelse manieren volledig te 
belichamen.
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