
Azteekse Heling 

sjamanistische workshop met grootvader, leraar en sjamaan 
Nopaltzin van 22 - 25 augustus 2019 in de magische Sierra 
de Cazorla, Andalusië, Spanje.


Nopaltzin leert ons verschillende genezingsmethoden van de Azteekse traditie. Zijn oude 
wijsheid werd van generatie op generatie overgedragen. Hij maakt gebruik van 
voorouderlijke geneeswijzen en kennis van Maya's en Azteken. Vorig jaar reinigden we de 
aura op verschillende manieren: met het ei (en daarna ook het lezen ervan), met stenen, 
met kruiden en copal. We gaven en ontvingen massage met warme obsidiaan, werkten 
met de copalero en voor de volgende keer is er nog veel meer. Een unieke kans om op 
een prachtige plek midden in de natuur aan deze workshop deel te nemen.


De Mexicaanse sjamaan Jorge Nopaltzin is een healer met een grote kennis van 
geneesmethoden. Tijdens deze workshop kun je enkele van deze methoden van de 
Azteekse traditie leren en oefenen:

- Genezing van de aura: Nopaltzin leert om af te stemmen op een andere persoon en een 
krachtige genezing van de aura te geven.

- Massage met obsidiaan

- Energetische reiniging van het huis.


Met Nopaltzin werken we volgens de Azteekse traditie om met liefde je eigen 
innerlijke genezer te ontwikkelen. 

Dit is een workshop om genezing op een diep niveau te geven en te ontvangen.  



Programma: 
We beginnen op donderdag 22 augustus om 10.00 uur en eindigden op zondag 25 
augustus om 18.00 uur.


Wat mee te nemen: 

Comfortabele kleding, handdoeken, zwemspullen, zaklamp.


Bijdrage: € 400 (inclusief workshop en volledige accommodatie, nacht van woensdag 21 
en zondag 26 inbegrepen als je wilt). Extra nacht: € 20.


Early Birds: voor reserveringen gemaakt vóór 15 mei 2019: € 350 (inclusief workshop en 
volledige accommodatie, nacht van woensdag 21 en zondag 25 inbegrepen als je wilt). 
Extra nacht: 20 €.




De Plek: Centrum Awankay ligt in het natuurpark Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, 
in Zuid Spanje vlakbij het stuwmeer Embalse de Aguascebas (Jaen) dat je op Google 
maps kunt vinden.


Hoe er te komen: 
Voor vluchten kan je kijken naar vluchten naar Madrid. Vanaf Madrid is er een goede 
treinverbinding naar Linares-Baeza (3 uur reistijd). De laatste trein vertrekt om 19.30. Ik 
kom je ophalen in Linares-Baeza (Je moet dan wel minimaal de 21e aankomen en niet 
eerder dan maandag de 26e weggaan). Je kan ook naar Málaga vliegen, maar er gaat 1 
trein per dag ´s ochtends vroeg van Málaga naar Linares-Baeza. Je kan je treinkaartje 
kopen via renfe.com. Of ik kan dat voor je doen tegen die tijd. Je kan natuurlijk ook een 
auto huren. 
Je kan altijd contact met me opnemen voor meer informatie.

Contact Awankay: 

Hermine Steensma
hermine@awankay.com
Tlf/ Whatsapp : +34 690625998

website: awankay.com
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