
Hoe deze nieuwe energieën het bewustzijn 
van de missie van Nederland 

en je eigen zielendoel vergroten!

met Jhadten Jewall (Canada)
In Boekel NL

6-7 Oktober 2018

Contact Ine Suiker op
0031 65 268 1795

info@aardeschool.nl

U kunt zich aanmelden bij:

Ine Suiker
op 0031 65 268 1795

email:info@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.

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 vorming in de metafysische 
wereld omvatte kristal-healing, shamanisme 
en erschillende vormen van trillinggebaseerde 
healing, alsook het erken 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
te activeren van binnen uit.
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 workshop-leider 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 energieën die hij ziet, goed weer te
geven. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n visie:
de Energieën van het jaar 2018 
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De nieuwe kristalijne 
frequenties van het hart



De frequenties van de Godin zijn 
toegenomen in 2018 en dit heeft geleid 

tot een enorme transformatie in het 
hart. Tijdens mijn verblijf in Holland in 
het voorjaar van 2018 heb ik ook een 
inwijding ervaren met Lichtwezens van 
een planeet met kristalijne frequenties.

Deze inwijding is tot bloei gekomen in 
mijn hart en blijft dit doen. Ik zou deze 

ervaringen zo graag met jullie willen 
delen, want ik voel dat ze iedereen 
kunnen helpen om de zachtheid, 

tederheid en compassie van het hart te 
verdiepen. Quan Yin en Sanat Kumara 
zullen deze activering ondersteunen 

evenals de nieuwe frequenties van de 
Elohim-engelen, Perseus en Rodakina. 
Deze nieuwe kristalijnen vibraties van 

het Hart zijn zo prachtig en verfijnd dat 
ze nieuw licht kunnen schijnen op de 
Missie van Nederland op wereldwijde 

schaal en op het persoonlijke zielendoel 
van elke deelnemer. Het is heel 

opwindend om je meer bewust te 
zijn van onze rollen op aarde in deze 

incarnatie.

In verschillende inwijdingen begeleidt 
Jhadten deelnemers deze nieuwe 

energieën van hun ziel te ervaren. 
Energieën, die ze misschien niet eerder 
fysieke in hun lichaam hebben ervaren. 
Door oefeningen met geluid en partners 

wordt deze ervaringen verdiept en 
duurzamer gemaakt. Het is cruciaal 
om deze ervaringen te integreren als 
hulpmiddelen in ons dagelijks leven.

Er zijn twee kwaliteiten die centraal 
staan in de ervaring van deze nieuwe 
energieën. De eerste is een nieuwe 

vorm van stilte die ons de hele dag als 
een goede vriend lijkt te vergezellen 

zonder ons echt te verlaten, ongeacht 
wat we meemaken. De tweede is een 
zacht zoet motiverend enthousiasme 

dat ons moeiteloos door al onze 
dagelijkse klusjes voert, hoe uitdagend 

die ook zijn. Het hoogtepunt van al 
deze ervaringen is misschien een 
nieuwe verbinding met de Aardse 

rijken en een uitgebreidere verbinding 
door het kruin chakra met al onze 
zielsenergie, inter-dimensionaal en 

veelzijdig.

Je zult ook een nieuw 
bewustzijnsniveau ervaren in de 
kristalijne structuren van de Licht 

Steden en de kristallen Matrix van het 
Doel van Nederland op wereldwijde 

schaal.

De Licht Stad Deurne zal ook in deze 
workshop worden geactiveerd. Dit zal 
de uitbreiding mogelijk maken naar 

deze nieuwe frequenties van kristalijne 
straling!

Namaste.

De Nieuwe Kristalijne Frequenties van het Hart
Hoe deze nieuwe energieën het bewustzijn van de missie van Nederland 

en je eigen zielendoel vergroten!
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