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D e  r e i s  n a a r  b i n n e n  
D i t  i s  d e  n i e u w e  t i j d ;  V i n d  j e Z e l f  

 

Sjamanistisch healer Walda Shasha uit Israël komt bij ons in Lely-

stad dit voorjaar een aantal workshops geven. Zij spreekt Neder-

lands, Engels en Hebreeuws. Zij neemt ons mee op reis en deelt 

haar wijsheid en ervaringen over Kabbalah en Sjamanisme. Ont-

dek hoe het jou kan helen en inspireren. Ontwaak en sta op in 

deze nieuwe tijd: 2013, het jaar van de liefde (EROS); Verander 

jezelf dan verander je jouw wereld. 

 

   

Wat is Sjamanistische Healing  Verloren delen helen 

Sjamanistische healing is bij uitstek geschikt voor het 

helen van energetische wonden en fysieke of emotio-

nele blokkades. Door trauma, pijn en emoties kan er 

sprake zijn van verlies van een deel van je ziel waar-

door ziekte en lijden zich manifesteert (zielsverlies).  

Dit kan zich uiten in fysieke of mentale vorm als de-

pressie, gevoel van verlorenheid, gevoel van niet 

verder komen of ergens tegen aan blijven botsen, het 

gevoel het leven te lijden in plaats van te leiden, het 

gevoel iets essentieels te missen zonder te weten wat, 

etc. 

 

Sjamanistische healing maakt heel op spiritueel en 

energetisch niveau zodat van hieruit heling op fysiek 

niveau plaats kan vinden. De sjamaan haalt verloren 

zielsdelen terug uit andere bewustzijnsniveaus (di-

mensies) en brengt het terug naar de cliënt, waarbij 

blokkerende of zware energie die het zielsdeel heeft 

doen afscheiden verwijderd wordt.   

 Door healing van lijden en pijn in dit of in een voor-

gaand leven (verleden), heel je jouw ziel in het heden 

en hierdoor verbeter je jouw situatie nu en in de 

toekomst.  

 

Zielsdelen kunnen afgescheiden en verdwaald zijn in 

het onder-bewustzijn. Op sjamanistische wijze 

(droomreis) kan je verloren zielsdelen terughalen en 

opnieuw met je ziel verbinden.  

 

Ook kan het zijn dat energie van situaties of perso-

nen, in dit leven of een vorig leven, zich hechten aan 

het lichtlichaam van jezelf. Je voelt je hierdoor vaak 

uit evenwicht, slecht geaard of “niet jezelf”.  

 

Met behulp van technieken en gidsen kunnen deze 

energieën verwijderd worden en deze wond geheeld 

worden (extraction). 

   

Op reis met de sjamaan   
Het pad van het sjamanisme is een reis naar het 

diepst van je ziel en het vinden van verloren zielsde-

len.  

Deze zoektocht kent een weg naar binnen, de onder-

wereld, en kent een weg naar buiten, de bovenwereld.  

 

Zo vind je jouw weg in hoger bewustzijn in de mid-

denwereld; je leven in het hier en nu, in deze tijd en 

ruimte. 

 

 Vanuit je zielsbewustzijn verbind je je met jouw 

energieën die je ego en je geest overstijgen, zodat je 

contact kunt maken met jouw ziel, Hogere Zelf en 

Spirits.  

 

Essentieel in het sjamanisme is ook de verbonden-

heid met de natuur en het besef dat alles in de na-

tuur bezield is. God en de Natuur zijn ÉÉN. 

Healingsprogramma   
Kom en heel jezelf, en jouw wereld, door mee te doen 

met een of meer van onderstaande activiteiten. 
 

 

 

 

 

 

 De tijd van Denken is voorbij.  

Het is nu de tijd voor Dromen en Doen.  
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De helende reis naar binnen - door Walda Shasha (in Nederlandse taal) 
 

Vrij 03-03-13 Sjamanisme en Kabbalah – God en de Natuur zijn EEN 20.00 – 22.00 € 20 

Zo  03-03-13 De reis naar binnen – vind jeZelf 10.30 – 16.30 € 100 

Ma 04-03-13 Maak jeZelf heel – individuele sjamanistische healing sessies op afspraak € 65 

Ma 04-03-13 De tuin van Eden – herstel de harmonie in jeZelf 20.00 – 22.30 € 50 

Do 07-03-13 

Do 07-03-13 

De herverbinding met onze levensboom  

Maak jeZelf heel - individuele sjamanistische healing sessies  

19.30 – 20.00/odijk  

op afspraak /odijk 

06-18267670 

€ 50 

€ 60 

 
De activiteiten zijn geschikt voor iedereen die zichzelf wilt helen van binnenuit. En hierbij de weg wil leren om verbroken ver-

bindingen op zielsniveau te herstellen. Je hoeft geen kennis en ervaring te hebben, enkel een open hart en de intentie om te 

helen en geheeld te worden. 

   

   

Inspiratie-avond;  

Sjamanisme en Kabbalah 

 Workshop: De weg naar binnen; 

vind jeZelf 
Vrijdagavond is een inspiratie-avond met Walda 

Shasha als gast. Zij gaat nader in op haar ervaringen 

met sjamanisme gebaseerd op de wijsheid van de 

aboriginals en de mystieke kant van het jodendom, 

de kabbalah.  

 

Wat heeft het voor haar betekent?  

En wat kan het voor jou betekenen?  

 

Het is een interactieve avond met een 

lezing en mogelijkheid tot vragen.  

Een avond met een verbinding met 

Moeder Aarde en Vader Hemel.  

 

Ervaar hoe je elkaar op een hoger 

energie- en bewustzijnsniveau brengt 

en hoe dit jou heel maakt, een mens 

zoals God bedoeld heeft. 

 Dit is een workshop van één dag waarbij je op reis 

gaat naar binnen om een krachtdier en delen van 

jezelf terug te halen om opnieuw te verbinden met 

je ziel.  

Zo heel je jezelf in het verleden, het heden en ook je 

toekomst. Je droomt jouw wereld in wording.  

 

Op deze dag ga je ervaren hoe je de hulp inroept 

van jouw krachtdier. Ook ga jij jezelf helen door het 

terughalen van afgescheiden delen van jezelf, die je 

ooit onbewust, in dit of een vorig leven, kwijt bent 

geraakt door een traumatische ervaring.  

 

We gebruiken hierbij geluid en stilte, beweging en 

rust, energie van jezelf en andere bronnen, en de 

kracht van intentie en aandacht. We gaan uit onze 

hoofd en denken, gaan ons verbinden met hart en 

buik om te voelen, en gaan ons verbinden met Lief-

de, Licht en Kracht. 

   

Workshopavond: De tuin van Eden; 

vind je andere helft 

 Sjamanistische Healer en begeleider 

Walda Shasha: 
Hoe realiseer je een hemel op aarde?  

Dat begint bij jezelf, bij het in balans brengen van je 

eigen mannelijke en vrouwelijke kant. Door de har-

monie hier tussen te herstellen, maak je jezelf heel. Je 

wordt je bewust dat je geleefd hebt vanuit een gevoel 

van afgescheidenheid en niet compleet zijn, vanuit 

angst en tekort, vanuit een “hel op aarde”. En wees je 

bewust: Een HEL met een E meer is HEEL, een kleine 

toevoeging met een groot verschil. Zo wordt secret 

op alchemistische wijze sacred: Het verborgene maakt 

heilig = heel. 

 

Door jouw “Adam & Eva” weer in balans te brengen 

in jezelf, ontdek je de rijkdom en overvloed in jezelf, 

in de mensen om je heen en in de wereld. Je droomt 

jouw wereld in wording, en je kan het ook weer gaan 

manifesteren door dit evenwicht te herstellen. Zo heel 

(haal) je de hemel op aarde.  

 Ik ben geboren in Irak(1972) en 

vanaf 4 jaar opgegroeid in Neder-

land. Op 22-jarige leeftijd ben ik 

geëmigreerd naar Israël. Ik ben ge-

trouwd en heb 2 dochters.  

 

In Israël woon ik in het middelpunt 

van de drie belangrijkste religies; 

Jodendom, Christendom en Islam.  

Daar ben ik ook in aanraking geko-

men met een vierde, niet religieuze 

levenswijze, het sjamanisme, dat een 

brug vormt tussen culturen, religies, 

landen en werelden.  

 

Ik heb ervaren bij mezelf en bij anderen dat je met 

sjamanisme oude ongeheelde pijn heel kan maken en 

zo vanuit een geheeld hart vrede in je zelf, je omge-



 

 
 

 

 

Witte Spiegel - Ken jezelf  De reis naar binnen - 2013 

 

Witte Spiegel  In beeld 
Ken jezelf – Herken de ander – Verken de wereld 

 

 

Het verlies van jouw paradijs is het gevolg van het 

verlies van een deel van jezelf die je onvoldoende 

kende. Met deze workshop van een avond herstel je 

jouw zielsverbinding met je “wederhelft”, jouw andere 

kant die gekend wil worden. Je maakt weer heel wat 

verstoten was. 

Ontdek de magie 

van intentie en 

aandacht, van 

delen verbinden 

en helen.    

 

Waar?    

De activiteiten 

vinden plaats in de cursusruimte van  

Eszenza te  

Lelystad 

ving en de wereld kan brengen. Dat is mijn visie en 

missie.  

Ik geef gehoor aan mijn innerlijke drijfveer en roeping 

van God en mijn gidsen om fulltime als sjamanistisch 

healer werkzaam te zijn.  

 

Via het helen van mijn eigen verloren zielsdelen en 

verwondingen uit mijn jeugd, leerde en ontwikkelde ik 

mijn gave in deze wijze van holistische healing. Ik heb 

o.a. opleidingen gedaan in sjamanisme op basis van 

de wijsheid van het sjamanisme van de aboriginals.  

Via het contact met mijn gidsen channel ik en ont-

vang ik innerlijke leiding bij de uitvoering van helin-

gen die ik mag geven zoals heling van vorige levens, 

terughalen van verloren zielsdelen (soul retrieval), 

weghalen van niet eigen energieën (extraction), re-

birthing, inner child healing, etc. 

   

Meer informatie over Walda Shasha en de workshops:  www.wittespiegel.nl & www.neo-shamanism.net 
 

Creëer de Hemel op Aarde. Verbind je mannelijke en vrouwelijke helft 
 

Opgave bij: Eszenza - Centrum voor Coaching & Spiritualiteit - Poolzeestraat 7 - 8226 DA  Lelystad 

Tel  0320 28 29 27  -  E-mail  info@wittespiegel.nl  - www.wittespiegel.nl  &  www.neo-shamanism.net  
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