
U kunt zich aanmelden bij:

Ine Suiker
op 0031 65 268 1795

email: ine@aardeschool.nl

Deze workshop wordt virtueel per zoom
gehouden

Tijdstip:

Zaterdag van 1500 tot 21.00 uur (pauze van
1800 tot 1900)

Zondag van 1500 tot 20.00 uur (pauze van
1730 tot 1815)

Prijs:

€150,--

Soul Readings

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.

Meer informatie vindt u ook op:
https://sacredspaces.net/product/

soul-reading/

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 2021.
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(Lukaijah) 8 feb. 2018

“Zielssoevereiniteit is een staat die we als 
individuen bereiken door onze directe verbinding 
met de Bron te oefenen en te cultiveren. Dit kan 
met spirituele leraren,  in de natuur, en alleen.
 Met deze vorm van spiritueel ontwaken 
ervaren individuen de eenheid en gelijkheid van 
hun Ziel met de Bron en cultiveren het vermogen om 
rechtstreeks te verbinden met de Bron als een heel en 
volledig geïntegreerd Spiritueel Wezen. Lagen van 
medeafhankelijkheid en onnodige onderdanigheid 
aan controlerende krachten worden opgelost als 
de ontwakende soevereine ziel ontdekt dat ze in 
heelheid toegang heeft tot een directe verbinding 
met de Bron. Oude methoden en juweeltjes van 
wijsheid van leraren en uit overlevering, worden 
niet vervangen voor iets hogers, maar eerder 
wordt een nieuwe vorm van ontwaken omarmd en 
geïntegreerd in wat momenteel iemands hoogste 
goed dient.
 Er is een zuivere plaats waar spirituele 
lijnen samenkomen, deze de Bron van Eenheid 
is het punt in het centrum van het open hart. 
Nieuwe psychische en spirituele vermogens 
beginnen te ontwaken in de energetische harten 
en  geesten van individuen over de hele wereld. 
Deze opleving draagt   bij aan ons collectieve 
vermogen om spirituele heelheid te belichamen 
en het leven te ervaren door de alwetendheid van 
Eenheidsbewustzijn.

Volledig nieuwe spirituele technieken van 
ontwaken, heling, bekrachtiging en evolutie worden 
aangeboden aan de soevereine zielen die zich 
dapper herinneren hoe ze zich kunnen overgeven 
aan een Directe verbinding met de Bron.”
  Zoals Eckhart uitlegt, is een van de sleutels 
tot bewuste manifestatie om verankerd te zijn in 
Aanwezigheid - het “Ik ben” gevoel en onze enige 
echte bron van vervulling. Wanneer we Aanwezig 
verbonden zijn, creëren we vanuit een plaats van 
vreugde, waardering en voldoening.
 Bewuste manifestatie verschilt van 
manifestatie vanuit het ego op een aantal zeer 
belangrijke punten: wanneer we vanuit ego 
manifesteren, hebben we de neiging om een   gevoel 
van gebrek en schaarste te hebben. Met bewuste 
manifestatie creëren we vanuit een gevoel van 
overvloed, geworteld in de volheid en rijkdom 
van het Nu (Eckhart beschrijft dit als “in contact 
zijn met het goud”). Wanneer we manifesteren 
vanuit ego, zijn we geneigd te vragen: “Hoe kan 
ik krijgen wat ik wil?” Met bewuste manifestatie 
vragen we: “Wat wil het universum van mij?” 
Wanneer we manifesteren vanuit ego, vertrouwen 
we op onze persoonlijke wilskracht. Met bewuste 
manifestatie kunnen we vertrouwen op de kracht 
van universele intelligentie. Het universum houdt 
van creëren. Wanneer we leren hoe we ons bewust 
kunnen manifesteren, worden we voertuigen van 
creatieve intelligentie.” (Eckhart Tolle)

Jhadten begeleidt je door middel van geleide 
visualisaties en oefeningen om te verbinden met de 
soevereiniteit van de ziel. Vooral in deze tijd waarin 
we langzaam naar een nieuwe realiteit komen, is 
de soevereiniteit van de ziel belangrijker dan ooit 
tevoren. Creëer vanuit jouw Waarheid!
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