SHAMANIC WORKSHOPS &
HEALING
DRAGON MAGICK COURSE AND PSYCHIC
PROTECTION WORKSHOP WITH PETER AZIZ

HEREDITARY SHAMAN PETER AZIZ IN THE
NETHERLANDS FROM 30 SEPTEMBER TO 8
OCTOBER 2017
Ik ben erg blij dat Peter Aziz van de UK naar Nederland komt van 30 september tot
en met 8 oktober 2017, om twee workshops en healing te geven!
Er zijn enkele plaatsen dus neem zo snel mogelijk contact met me op als je de kans
wilt hebben om met Peter te werken.
Je kunt me mailen: gerryubels@gmail.com voor meer informatie en om te
reserveren voor de workshops en/of een individuele healing sessie.
I am very happy that Peter Aziz from UK is coming to the Netherlands from 30
September – 8 October 2017 for two workshops and healing!
Numbers are very limited so please contact me soon if you would like to have the
opportunity of working with Peter.
Please email me at gerryubels@gmail.com for more information and to book your
place on any of the workshops and/or for a private healing session.
Gerry Ubels

CALENDAR
30 Sept-1 Oct – Dragon Magick Course
2-6 October - Healing sessions
7-8 October – Psychic Protection Workshop

DRAGON HEALING PSYCHIC
MAGICK SESSIONS PROTECTION
More details
below in Dutch
and English.

More details below More details below in
in Dutch and English. Dutch and English.

INDIVIDUAL HEALING SESSIONS WITH PETER
Peter is beschikbaar in Assen voor individuele healing sessies op 2 t/m 6 oktober.
Kosten: € 95,- voor een uur. Voor meer informatie over healing met Peter zie hier.
Voor meer informatie of om te reserveren neem contact op met Gerry Ubels via
email: gerryubels@gmail.com
Peter will be available in Assen for individual healing sessions on 2-6 October.
Cost: € 95,- for an hour. For more information about healings with Peter see here.
For more information or to make a reservation contact Gerry Ubels via
email: gerryubels@gmail.com

ABOUT PETER AZIZ
Facebook@AzizShamanism

Peter Aziz is een sjamaan getraind in Javanese, Egyptisch, Pueblo, Indian & Vedic
Magick, Kahuna & Thetatu Sjamanisme en Vodou. Hij geeft individuele healing, geeft
workshops en is ook een herbalist en homeopaat.
Hij werkt met een variatie van problemen, geestelijke problemen, emotionele
problemen en metafysische problemen, zoals vloeken, demonische bezetenheid en
ongelukkig zijn. Sommige cliënten hebben geen problemen, maar willen alleen maar
hun spirituele ontwikkeling verhogen, ze willen een betere intuïtie of een sterkere
verbinding met de Creator. Een healing die hem publieke aandacht gaf was toen hij
een invalide jongen hielp om weer te kunnen lopen. Hij heelde gebroken botten
binnen een paar uur. Zijn healings en empowerments veranderen je leven en
brengen transformatie op alle niveaus.
Het transformeert alles. Magie en healing werken wanneer niets anders werkt!
Peter Aziz al 35 jaar UK-based sjamaan geeft workshops en healingen, persoonlijk &
op afstand.
Lees meer over Peter hier zie ook de referenties.
Peter Aziz is a hereditary shaman trained in Javanese, Egyptian, Pueblo, Indian &
Vedic Magick, Kahuna & Tethatu Shamanism and Vodou. He gives individual healing,
runs workshops and is also a herbalist & homeopath.
He works with a variety of problems, physical illnesses, emotional problems and
metaphysical problems, such as curses, demonic possessions and bad luck. Some
clients don’t have any problems, but just want to increase their psycho-spiritual
development, have better intuition or a closer connection to the creator. A healing
that brought him public attention was when he has helped a disabled boy to walk
again and healed broken bones within a few hours. His healings and
empowerments are life changing and transformative on all levels.
Transform anything. Magick and healing that work when nothing else does. Peter
Aziz, UK-based shaman for over 35 years, gives workshops and healings in person &
distantly.
Read more about Peter here. See also Testimonials.

FURTHER DETAILS ABOUT WORKSHOPS
DRAGON MAGICK COURSE
SATURDAY, SEPT 30TH, 10AM TO SUNDAY, OKT 1ST, 5PM
ASSEN, NETHERLANDS
ASSEN, DR

MORE INFORMATION

(English version below):

Workshop voor persoonlijke groei en kracht met
behulp van jouw persoonlijke draken
Draken zijn krachtige hoeders van de aarde energie. Wanneer ze geactiveerd zijn,
kunnen we ze inzetten om plaatsen te zuiveren van alle negatieve energie die daar
aanwezig is, maar ook kunnen we dan patronen van slechte gezondheid en “bad luck”
afbreken.
Dragon Magick bevat veel spreuken en “runes” die gebruikt zullen worden voor vele
verschillende praktische doeleinden.
Tijdens deze workshop ontvang je van Peter Aziz zeer krachtige “Indonesische Magick
Dragon Empowerments”.

Peter leert je om met deze draken energieën te werken en ze zo te gebruiken om het
kwaad, corruptie en allerlei negatieve energieën te vernietigen, maar ook hoe je je
gezondheid en harmonie weer in balans kunt brengen.
Je zult in staat zijn al deze kennis te gebruiken voor zowel het genezen en het helen van
mensen als het helen van de aarde.

Tijdens de Draken workshop:
Krijg je de inwijding van de Makuto Nogososro (Crown of the Dragon)
Ontmoet je je persoonlijke draken
Maak je kennis met de “draken runen”
Leer je spreuken voor heling en voor het verwijderen van donkere
energieën
Leer je hoe je een kristal kunt activeren en opladen.
De inwijdingen geven je een hoog niveau van onkwetsbaarheid en bescherming tegen
zwarte magie en negatieve entiteiten en zullen je spirituele kracht enorm laten
toenemen en vergroten.
Lees meer over werken met draken: Tree Spirits, Herb & Flower Spirits and Dragons:
The Shamanic Tradition of Tethatu
Kosten: € 230,- (inclusief lunch en dranken). Neem contact op met Gerry Ubels via email
gerryubels@gmail.com voor meer informatie en om te reserveren.

Dragon Magick
Dragons are powerful keepers of the Earth’s energy. Raising them can purify the
land of all negative energies and break patterns of ill health and bad luck. Dragon
Magick includes many spells and runes which can be employed for many practical
purposes. On this workshop you will be given high level Indonesian magick dragon
empowerments, and will learn to work with these energies to destroy evil and
corruption and re-establish health and harmony. You will be able to use this
knowledge to heal people as well as the Earth.

The Dragon Magick workshop will include:
• Empowerment of the Makuto Nogososro (Crown of the Dragon)
• Meeting your personal dragons
• The Dragon runes
• Spells of healing and exorcism
• Crystal charging

The empowerments will give you a high level of invulnerability against black magick
and negative entities, and a great increase in spiritual power.

Read more about working with dragons in my article Tree Spirits, Herb & Flower
Spirits and Dragons: The Shamanic Tradition of Tethatu
Cost: € 230,- (lunch, drinks included). Contact Gerry Ubels via
email gerryubels@gmail.com or for more information and to reserve your spot.

PSYCHIC PROTECTION WORKSHOP
SATURDAY, OKT 7TH, 10AM TO SUNDAY, OKT 8TH, 5PM
ASSEN, NETHERLANDS
ASSEN, DR
MORE INFORMATION

(English version below):
Zowel in ons dagelijks leven als op onze spirituele reis komen we soms vijandige
energieën tegen die onze rust, gezondheid en materiele zekerheid, en soms zelfs onze
levens, kunnen verstoren.
Problemen kunnen veroorzaakt worden door negatieve entiteiten en door vijandige
rivaliserende mensen in de werkomgeving, maar soms ook door het werk van zwarte
magiërs. Vaak ook kunnen de mensen die in een positie van macht en autoriteit
verkeren, een vergelijkbaar effect op ons hebben, al was het alleen al door de enorme
zwaarte van hun negatitiveit, die daarbij nog ondersteund wordt door hun
machtspositie.
Vanwege het niveau van negativiteit dat in de wereld van vandaag normaal geworden is,
zal je in deze cursus een aantal krachtige magische empowerments ontvangen, die
gewoonlijk bestemd zijn voor ervaren en professionele beoefenaars van de Javaanse

magie. Deze methoden zijn getest en uitgeprobeerd tegenover de donkerste tovenaars
van India, Arabië, Afrika en China.
De cursus bevat:
Empowerments van Tenaga dalam, het verkrijgen van “angelic helpers” (kho-dams) en
empowerments voor ontwikkeling van de kundalini.
We gaan een aantal krachtige beschermende rituelen aanleren, die eenvoudig uit te
voeren zijn. Ook zullen we oefeningen doen om psychische aanvallen te traceren, te
identificeren en ze om te draaien en terug te sturen naar de afzender.”

Kosten: € 230,- (inclusief lunch en dranken). Neem contact op met Gerry Ubels via email
gerryubels@gmail.com voor meer informatie en om te reserveren.

PSYCHIC PROTECTION WORKSHOP
Protection at work and home
Both on the spiritual journey, and sometimes just in life, we encounter hostile energies
that can disturb our peace of mind, health, and our material security, and sometimes
our very lives. Problems can come from negative entities, and from hostile rivals in the
work environment, sometimes from practicing black magicians, and often those in
power and authority can have a similar effect on us just from the sheer weight of their
negativity backed up by a position of power. Because of the level of negativity becoming
common in the world today, this course is going to give some very advanced magickal
empowerments usually reserved for high adepts and professional occultists of the
Javanese magickal arts. These methods have been tried and tested against the darkest
sorcery from India, Arabia, Africa and China.
The course will include empowerments of tenaga dalam, the gaining of angelic helpers
(khodams), and development of the kundalini. Some powerful protective rituals will be
taught, which are simple to follow, and exercises for locating and identifying psychic
attacks, and reversing them back upon the sender.

Cost: € 230, - (lunch, drinks included). Contact Gerry Ubels via email
gerryubels@gmail.com or for more information and to reserve your spot.

