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 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 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 wat hij ziet dicht te benaderen. Zo ziet u op de titelpagina
een illustratie van de energieën van de workshop.
Hieronder: de energieën van het jaar 2019.

U kunt zich aanmelden bij:
Ine Suiker
op 0031 65 268 1795
email:info@aardeschool.nl

De Magische Alchemie
van de Elementalen!

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

Hoe we co-creëren met de Aardse
Rijken om een nieuwe

Werkelijkheid te
manifesteren!
Een Sacred Spaces Event met
Jhadten Jewall (Canada)
Boekel, NL
11 en12 mei 2019
Contact: Ine Suiker op
+31 65 268 1795
info@aardeschool.nl
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Hoe we co-creëren met de Aardse Rijken om een nieuwe Werkelijkheid te manifesteren
Alles in de schepping komt voort uit het
grote mysterie van de leegte, de rijken van de
baarmoeder van de Godin. Elke levenskracht van de
Godin gaat door ons, vitaliseert ons en onderhoudt
ons in deze incarnatie. Als we meer voor Haar
openen, kan ze nu nieuwe vibratiepatronen door ons
sturen, zodat via ons hart nieuwe creaties kunnen
worden geboren.
De vibrationele stempels die we van de
Godin ontvangen, moeten worden geactiveerd door
de Goddelijke Mannelijke energieën van onze Ziel
om effect te hebben op de nieuw geboren creaties,
en om deze nieuwe creaties in overeenstemming te
laten zijn met het Goddelijk Plan voor Moeder Aarde
en de Mensheid. Deze energetische vibratiepatronen
van nieuwe creaties kunnen dan via ons hart in ons
lichaam worden gestuurd (om een nieuwe realiteit
binnenin te creëren) en vervolgens in de wereld,
zodat een nieuwe realiteit zich manifesteert in ons
dagelijks leven.
		
Dit proces van manifestatie, of
‘neerslag’ zoals het soms wordt genoemd, is voor
zijn succes volledig afhankelijk van het Elementale
Koninkrijk.
Alles in de Creatie is samengesteld uit
een combinatie van elementalen. Er zijn vijf
elementalen: aarde, lucht, vuur, water en ether
(soms liefde of levenskracht genoemd). Al deze
elementen zijn levende wezens, bewust en
waakzaam en vervuld met de levende levenskracht
van de Schepper en de Moeder.
In een vroegere cultuur gaf God ons
volgens de christenen heerschappij over deze

natuurrijken. Dit betekent dat de elementalen maar
één doel hebben op het Aardse vlak: om precies
datgene te scheppen dat uit onze harten komt als
geënergetiseerde vibratiepatronen.
Zij die niet bewust leven met het besef
hiervan, zenden eenvoudig de patronen uit, die
hen geleerd zijn of die op dat moment overeen
lijken te stemmen met de gemeenschappelijke
overtuiging van de mensheid. Onze ouders,
voorouders, de kerk, de staat, de maatschappij
en vrienden dragen bij aan onze visie op de
wereld, en dat is wat we creëren. Als we al deze
denkpatronen en geloofssystemen opzij zetten en
ons er op concentreren, dat onze ziel straalt vanuit
een onbevooroordeeld perspectief, zullen we ons
verbazen over de werkelijkheid die dan naar voren
komt.
Hoe meer we ons richten op het uitstralen
van onze zielsenergie in onszelf en onze wereld, hoe
meer oude denkpatronen en geloofsystemen worden
getransformeerd.
Als collectieve groep op aarde, is dit nu ons
ware doel. Alle bekende systemen, als overheid,
onderwijs, handel, maatschappij, financiën,
medische zorg, zijn gebaseerd op het oude
paradigma van begrenzing, gebrek, machteloosheid
en beperking. Die systemen schieten nu tekort,
omdat het tijd is voor de geboorte van nieuwe
systemen.
De versnelde ontwikkeling van nu, speciaal
in bewustzijn, neigt allemaal naar een meer
holistische, bewuste en verbonden manier van leven.

We kunnen deze nieuwe realiteit alleen baren met de
bekrachtigde trillingspatronen van ons hart en met de
hulp van het Elementale Rijk.
Deze workshop is bedoeld om ons te helpen
nog meer vertrouwd te raken met dit proces door
het te ervaren, in plaats van het intellectueel te
benaderen en om ons bewustzijn van en verbinding
met het Elementale rijk te vergroten. Initiaties met
Gaia en de Elohim engelen vergroten je bewustzijn en
verbinden je met je ziel, de Elementale Rijken en jouw
nieuwe alchemie van binnen.
Je leert:
• oude denkpatronen en geloofsystemen te
transformeren door uw zielsenergie uit te
stralen in uzelf en onze wereld.
• je op je ziel te richten vanuit je
onbevooroordeeld perspectief en te verbazen
over de werkelijkheid die dan naar voren komt.
• deze nieuwe realiteit te baren door de
geactiveerde vibratie patronen van ons hart met
de hulp van de Elementale Rijken
Doe mee met deze uitzonderlijke workshop, die
u begeleidt om op een geheel nieuwe manier al
uw belangrijkste dromen te manifesteren!
Namaste

