SHAMANIC WORKSHOPS &
INDIVIDUAL HEALING
SESSIONS
18 JANUARY – 26 JANUARY
2020
WITH PETER AZIZ
GEORGANISEERD DOOR: WWW.ASAYA.NL

HEREDITARY SHAMAN PETER AZIZ IN THE
NETHERLANDS FROM 18 JANUARY – 26
JANUARY 2020/ SJAMAAN PETER AZIZ IN
NEDERLAND VAN 18 JANUARI – 26 JANUARI 2020
Ik ben erg blij dat Peter Aziz van de UK naar Nederland komt van 18 januari – 26
januari 2020, om twee workshops en healing te geven!
Er zijn enkele plaatsen dus neem zo spoedig 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 18
January – 26 January 2020 for two workshops and healing!
Numbers are very limited so please contact me as soon as possible 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.

CALENDAR
18 – 19 January 2020 Dragon course
20 – 24 January 2020 Individual healing sessions
25 – 26 January 2020 Sexual Healing workshop

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.
Read more about Peter here and here.

DRAGON
MAGICK
More details below
in Dutch and
English.

HEALING SEXUAL
SESSIONS HEALING
More details below More details below in
in Dutch and English. Dutch and English.

INDIVIDUELE HEALING SESSIES MET PETER
VAN 20 – 24 JANUARI 2020
Peter is beschikbaar in Assen voor individuele healing sessies op 20 – 24 januari
2020. Kosten: € 100,- voor een uur. Voor meer informatie over healing met Peter zie
hier.
Voor meer informatie of om te reserveren neem zo spoedig mogelijk contact op met
Gerry Ubels via email: gerryubels@gmail.com

INDIVIDUAL HEALING SESSIONS WITH PETER
FROM 20 – 24 JANUARY 2020
Peter will be available in Assen for individual healing sessions from 20 – 24 January
2020. Cost: € 100,- 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

Dragon Magick Course
(Dutch version below):

SATURDAY, 18 JANUARY 10AM - TO SUNDAY 19
JANUARY, 5PM ASSEN, DR, NETHERLANDS
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 Peter’s articles Tree Spirits, Herb &
Flower Spirits and Dragons: The Shamanic Tradition of Tethatu and Dragons: Our
Magickal Allies & Guardians of the Earth

Cost: € 260,- (lunch, drinks included). Contact Gerry Ubels via
email gerryubels@gmail.com or for more information and to reserve your spot.

ZATERDAG 18 JANUARI 10.00 UUR - ZONDAG 19
JANUARI 17.00 UUR ASSEN, DRENTHE, NEDERLAND

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”
doorbreken.
De Dragon Magick bevat veel spreuken en “runes” die ingezet kunnen worden voor
veel 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 kunt herstellen.
Je zult in staat zijn deze kennis in te zetten voor het helen van mensen zowel als het
helen van de aarde.

Tijdens de 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.

De inwijdingen geven je een hoog niveau van onkwetsbaarheid en bescherming tegen
zwarte magie en negatieve entiteiten en je spirituele kracht neemt toe.

Lees meer over werken met draken: Tree Spirits, Herb & Flower Spirits and Dragons:
The Shamanic Tradition of Tethatu en Dragons: Our Magickal Allies & Guardians of
the Earth
Kosten € 260,- (inclusief lunch en dranken). Neem zo spoedig mogelijk contact op
met Gerry Ubels via email:
gerryubels@gmail.com voor meer informatie en om je plek te reserveren

FURTHER DETAILS ABOUT WORKSHOPS

Sexual Healing Course

(Dutch version below):

SATURDAY, 25 JANUARY 10AM - TO SUNDAY 26
JANUARY, 5PM
ASSEN, DR, NETHERLANDS
We start Saturday morning with a medicine ceremony (Yohimbe) that will remove all
negative entities from the base chakra. Much of what sabotages our love lives is
entity related. This will clear the unconscious layers of the problem. The workshop
will then deal with shame and power loss. We will identify and heal many causes of
shame.
Then we finish on Sunday with another medicine ceremony (dictamus and ginseng)
to draw in positive spirits so that our unconscious minds become magnetized to draw
positive relationships.

During the course we remain fully clothed at all times, no intimate contact. It’s all
about working with energy! Result of the workshop is that you will attract positive
relationships.
You might like to read these related articles by Peter:
Healing Shame – The Hidden Root of Auto-immune Disease
Sexuality, Tantra and the Ancient Goddess
Other articles on Tantric Healing
Cost: € 260,- (lunch, drinks included). Contact Gerry Ubels via
email gerryubels@gmail.com or for more information and to reserve your spot.

ZATERDAG 25 JANUARI 10.00 UUR - ZONDAG 26 JANUARI
17.00 UUR
ASSEN, DRENTHE, NEDERLAND
We starten zaterdag met een ‘medicine ceremony’ (Yohimbe) dat alle negatieve
entiteiten verwijderd van het basischakra. Veel van ons liefdesleven wordt
gesaboteerd door entiteiten. Het Yohimbe kruid maakt de onbewuste lagen van het
basischakra schoon. Dan gaan we dealen met schaamte en krachtverlies. We gaan
veel oorzaken van schaamte herkennen en helen. Zondag eindigen we met een
tweede ‘medicine ceremony’ (dictamus en ginseng) om positieve energie te creëren in
het basischakra zodat we op onbewust niveau (dus vanzelfsprekend) positieve
relaties aantrekken.
Tijdens de cursus hebben we onze kleren aan, geen intiem contact. Het gaat over
werken met energie. Resultaat van de workshop is dat je positieve relaties aan gaat
trekken.
Lees meer:
Healing Shame – The Hidden Root of Auto-immune Disease
Sexuality, Tantra and the Ancient Goddess
Tantric Healing

Kosten € 260,- (inclusief lunch en dranken). Neem contact op met Gerry Ubels via
email:
gerryubels@gmail.com voor meer informatie en om je plek te reserveren.
For more events with Peter in the Netherlands check his calendar:
http://www.azizshamanism.com/shamans-calendar

