
SHAMAN ENERGY 

 

Wij zijn Tom en Petra van Shaman Energy en beiden sjamanen, healers en inspirators. 

Sinds 2009 bewandelen wij ons individuele spirituele pad en in deze afgelopen jaren 
hebben wij ons ontwikkeld dmv een veelzijdigheid aan trainingen voor bewustzijn en 
persoonlijke ontwikkeling te volgen. 

Daarin heeft het sjamanisme een belangrijke rol ingenomen. Door de jarenlange ervaring in 
dit werk is het onze passie geworden om mensen en groepen te ondersteunen, inspireren 
en begeleiden op hun pad van ontwaken en ontwikkelen. 

Wil jij ook de beste versie van jezelf worden? 

Wij bieden hierin verschillende modules aan zowel privé, voor groepen of bedrijven: 

Kambo ceremonie 
Ayahuasca light 

Shamanic ademsessie 
Trancejourney 

Shamanic Drum ceremonie 
1op1 sjamanistische drumsessie 

San Pedro ceremonie (nog in te plannen) 
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KAMBO CEREMONIE 

Tijd 10.00 tot 14.00 

Kambo is de secretie (afscheiding vd huid) van de grote groene boomkikker uit het 
Amazone gebied. 
Kambo ontgift het lichaam en is een natuurlijke manier om het immuunsysteem te 
versterken. Het is de sterkste antibiotica die in de natuur te vinden is. Op mentaal niveau 
wordt je geest meer gefocust en stil. Het geeft een verhoogde weerstand tegen stress. 
Kambo kan je op emotioneel en spiritueel niveau laten zien wat je niet meer nodig hebt 
en los mag laten. 

Naar gelang de voorgeschiedenis, lichaamsbouw en problematiek van de deelnemer 
worden met een brandstokje een variabel aantal kleine brandpuntjes gemaakt op de huid 
waarna de deelnemer 1,5 liter water drinkt. De kambodots worden na het drinken 
aangebracht op de gezette wondjes zodat het opgenomen wordt via de huid. Het gevolg 
is dat het uitscheidingssysteem van het lichaam wordt geactiveerd en er een diepe detox 
plaatsvindt. Dit gebeurt meestal door "purchen" (overgeven) maar men kan ook gaan 
zweten of diarree krijgen. Dit detoxproces duurt ongeveer 30 minuten waarna de dots 
worden verwijderd en er een gevoel van algehele rust en tevredenheid optreedt. 

Waar kan kambo je mee helpen: 
– Positieve invloed op het maag en darmstelsel en de bloedcirculatie 
– Stimuleert het immuunsysteem 
– Verlaagt de bloeddruk 
– Verbetert de weerstand 
– Positief effect op stress/burnout klachten 
– Allergieën, angsten, overgangsklachten, huidproblemen en verslavingen 
 

Contra-indicatie: 
– Covid vactinatie (eventueel na overleg wel mogelijk) 
– Hartproblemen 
– Lage bloeddruk 
– Beroerte en andere hersenaandoeningen 
– Ernstige gezondheidsproblemen 
– Epilepsie 
– Chemo en bestraling binnen 6 weken 
– Donororgaan en recente operatie 
– Zwangerschap of borstvoeding 
 

 

Zeer geschikt voor groepen tot 8 personen 

Deelname: 
– Privesessie 110 euro 
– Groep 90 euro pp  
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AYAHUASCA LIGHT (MICRODOSE) 

 

Ayahuasca wordt wel de drank van de goden genoemd en geeft je toegang tot je hogere 
bewustzijn en het diepste van je ziel om te voelen en ervaren wat je nodig hebt om het 
beste uit jezelf te halen of oude stukken los te laten die je belemmeren je droomleven te 
leven. 

Dit eeuwenoude medicijn uit de diepe jungle van zuid Amerika helpt je een diepe 
verbinding te maken met je authentieke jij waar alle antwoorden liggen opgeslagen om 
door jouw ontdekt te worden. 

In deze groepsceremonie nemen we een kleine dosis Ayahuasca om op een dieper 
niveau ons te verbinden met onszelf en met elkaar. In de groepsdynamiek ontstaat een 
mooie onderlinge verbinden en ondersteunen we elkaar in het proces. 

Ben je nog nooit met moeder Ayahuasca in contact geweest dan is deze 4 uur durende 
ceremonie een prachtige introductie om haar magische kracht te ervaren. 

Ik maak met veel liefde mijn Ayahuasca zelf naar een eeuwen oud recept. In dit 3 dagen 
durend kookproces gaat al mijn liefde en devotie om jouw te ondersteunen op jouw pad 
van bewustwording.  

 

 

Voor groepen tot 8 personen 

Deelname ceremonie 60 euro pp  
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SHAMANIC ADEMSESSIE 

 

Ademwerk is een krachtige "tool" om blokkades en stagnerende energieën uit je fysieke, 
emotionele, mentale en energetische zelf te verwijderen. 

Het is een manier om verbinding te maken met je hogere zelf om je los te maken van 
beperkte overtuigingen. Het maakt de innerlijke sjamaan in je wakker en brengt je naar 
de kern en je authentieke jij.  

Ademwerk is een intensieve en intense ervaring waarna je het gevoel hebt meer "ruimte" 
te hebben voor een meer inspiratievol leven. 

De ervaring van ritmisch ademen kan intens zijn op fysiek en emotioneel niveau en is 
soms ook visueel waardoor men inzicht krijgt in eigen problematiek.  

 

Zeer geschikt voor groepen tot 8 personen 

Deelname: 
– Privesessie 110 euro 
– Groep 55 euro pp  
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TRANCE JOURNEY 

 

Centraal in het sjamanisme staat het contact met de "spiritwereld". 

De Trancejourney is 1 van de belangrijkste methoden in het sjamanisme. Door het 
gebruik van de sjamanendrum en mantra's en het monotone ritme hiervan leidt dit tot 
een lichte trance. Het is het ritme van de drum die de poort vormt naar de sjamanistische 
realiteit. De sjamanendrum is een krachtig instrument en wordt geroemd om zijn grote 
verbindende kracht. 

Het doel van de transreis is dat de deelnemer een verbinding kan maken met zijn/haar 
hogere zelf , spirits en krachtdieren. Een transreis is voeding voor lichaam en geest voor 
inzichten en transformatie.  

 

 

Voor groepen tot 20 personen 

Deelname: 35 euro pp  
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SHAMANIC DRUMCEREMONIE 

 

In deze bijzondere drumceremonie nemen we je mee op een reis naar binnen. (Zie de 
uitgebreide beschrijving Trancejourney) 

We starten de ceremonie met het zetten van een intentie op het altaar (kleine 
krachtplaats) en maken een hartsverbindingscirkel . 

Dan nemen we je, onder begeleiding van onze drums, mee op een reis naar binnen. 

Tijdens de drumceremonie krijgt iedere deelnemer een moment van persoonlijke 
aandacht.  

Na het drummen zingt Petra een mantra als persoonlijke blessing voor elke deelnemer. 

We sluiten de ceremonie met een deelronde over de opgedane ervaring/beleving. 

 

 

Voor groepen tot 20 personen 

Deelname: 35 euro pp  
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SJAMANISTISCHE 1OP1 (PRIVÉ)SESSIE MET TOM 

 

In een sjamanistische privesessie gaan we kijken wat nodig is om je te ondersteunen op 
je pad van ontwikkeling door contact te maken met je hogere bewustzijn of authentieke 
zelf. 

Deze privesessie is zeer geschikt om eventuele blokkades aan het licht te krijgen en zo 
inzicht te krijgen in je eigen obstakels.  

Deze sessie is speciaal afgestemd op jouw wens of hulpvraag. 

 

 

Deelname: 110 euro  
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MOTHER AYAHUASCA VROUWENCIRKEL DAGRETREAT 

Tijd 13.00 tot 17.00  

 

Ayahuasca wordt wel de drank van de goden genoemd en geeft je toegang tot je hogere 
bewustzijn en het diepste van je ziel om te voelen en ervaren wat je nodig hebt om het 
beste uit jezelf te halen of oude stukken los te laten die je belemmeren je droomleven te 
leven. 

Dit eeuwenoude medicijn uit de diepe jungle van zuid Amerika helpt je een diepe 
verbinding te maken met je authentieke jij waar alle antwoorden liggen opgeslagen om 
door jouw ontdekt te worden. 

 

In deze groepsceremonie nemen we een kleine dosis Ayahuasca om op een dieper 
niveau ons te verbinden met onszelf en met elkaar. In de groepsdynamiek ontstaat een 
mooie onderlinge verbinden en ondersteunen we elkaar in het proces.  

Ben je nog nooit met moeder Ayahuasca in contact geweest dan is deze 4 uur durende 
ceremonie een prachtige introductie om haar magische kracht te ervaren. 

 

Ik maak met veel liefde mijn Ayahuasca zelf naar een eeuwen oud recept. In dit 3 dagen 
durend kookproces gaat al mijn liefde en devotie om jouw te ondersteunen op jouw pad 
van bewustwording.  

 

 

Deelname ceremonie 60 euro pp 
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LOVE & LIGHT DAGRETREAT 

Tijd: 
9.30 Aanvang en kennismaking 
10.00 Shamanic ademsessie 
12.00 Korte pauze en deelronde 
13.00 Ayahuasca light (microdose) 
16.00 Gezamenlijk eten en delen 
17.00 Afsluiting van de dag 
 

Een mooie intense dayretreat om te beleven met vrienden of collega's. 

De volledige beschrijving van bovengenoemde sessies is te vinden in de documentatie. 

Individuele deelname is ook mogelijk. 

 

 

Deelname: 375 euro alles incl. 

Zeer geschikt voor groepen tot 8 personen 
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WARRIOR DAGRETREAT 

Tijd 

9.30 Aanvang en kennismaking 
10.00 Shamanic ademsessie 
12.30 Korte pauze en deelronde 
13.30 Kambo medicine sessie 
15.30 Lunch  
16.30 Trancejourney  
17.30 Deelronde en afsluiting  
18.00 Einde  
 

Voor deze bijzondere en intense dag is alle informatie en beschrijvingen te vinden in de 
bovenbeschreven documentatie. We vragen iedere deelnemer dit goed te lezen , ivm de 
contra-indicatie voor het deelnemen aan de Kamboceremonie. 

Een mooie intense dayretreat om met vrienden of collega's te doen. 

Individuele deelname ook mogelijk. 

 

Deelname: 375 euro pp alles incl. 

Zeer geschikt voor groepen tot 8 personen 
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