
 

Sjamanen opleiding 
 

Het proces van bewustwording staat hier voorop, waaronder: 
 

dat de Sjamaan in jou uit de kast mag én kan komen! 

Moluks-Westerse Sjamaan Adrie Talakua 

 
Moluks-Westerse Sjamaan Adrie Talakua 

 
Tel: 06 14 69 48 97 (Adrie)  
of 06 83 45 54 53 (Julia) 

 
e-mail: info@sjamaan-adrie-talakua.nl 

 
Warmonderweg 7 

2171 AH Sassenheim 
 

 

De (start)data van de opleiding zijn  

te vinden op de website.  

 

Kosten van de opleiding zijn (inclusief  syllabus, 

lunch en  materialen) € 2.475,- .  

 

Meer informatie? 
 
Mocht je meer willen weten of kennis met 
mij willen maken, neem dan contact met mij 
of Julia op. Ook ontmoet ik je graag op een 
informatieavond. 
 

www.sjamaan-adrie-talakua.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het proces van bewustwording  
staat hier voorop, waaronder: 

 
Dat de Sjamaan in jou uit de kast   

mag én kan komen! 

 

Moluks - Westerse Sjamaan  
Adrie Talakua 

Healing, consulten, opleidingen sjamanisme 
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We staan stil bij: 
 
* Wat betekent Sjamanisme? 
* De (Westerse)Sjamaan in jou. 
* Wat houd je tegen om Sjamaan te zijn? 
* De kracht van de Natuur en de mens. 
* Werken met jouw “Eigen Bijbel”. 
* Werken met Westerse + Oosterse Rituelen. 
* Werken met de Kracht van je Ziel. 
* Al je Zintuigen en je Intuïtie vergroten, versterken  
* Je Brein versus Intelligentie, Wijsheid, Energiestatus 
* Geloof jij in jouw energie-healing? 
* Einstein-Gate & jouw reïncarnaties. 
* Werken met jouw DNA. 
* Trauma-healing, blokkades doorbreken. 
* Sjamanistisch opstellingenwerk. 
* Trance Dance, diepgang in Jezelf! 
* Lichaamswerk, ademhaling, et cetera. 

De Natuurlijke Sjamaan zit in jou! 

sjamaan-adrie-talakua.nl 

Heb jij een onbewuste zoektocht, een interne drang of drive 
naar meer? Zou je meer willen zien dan dat je nu ziet? Ben jij 
mogelijk iemand die bereid is naar het hogere bewustzijn te 
gaan en dat te etaleren?  
 
Als je op één van deze vragen 'Ja' kunt antwoorden, dan sluit 
jouw zoektocht en visie in het leven aan 
op de mijne. 
 
Hierboven zie je een aantal van de  
onderwerpen die we in mijn Sjamanen  
opleiding gaan onderzoeken en ervaren. 
 
In 8 weekenden gaan we met elkaar op 
reis om dát te openen wat jij in je hebt 
zitten.  

Ben jij er klaar voor? 
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Einstein - empowerment.academy 
For your best performance! 

 

Tijdens al mijn opleidingen maak ik vaak gebruik van  
Meten is Weten. Zo nemen we je niet alleen op fysiek, emotioneel 
en mentaal niveau mee, maar dringen we ook door op de niveaus 
van het onderbewuste waar je de daadwerkelijke beslissingen over 
je leven neemt: op spiritueel, op energetisch en op zielsniveau.  
Het gaat dus op allerlei niveaus over jezelf. Zo krijg jij allerlei  
inzichten en kun jij oppikken wat jij nodig hebt. 

Blok 1  

Het eerste weekend staat in het teken van 

de belemmeringen opruimen die nog in 

de weg  zitten.  

Wat behandel je in 8 weekenden sjamanen opleiding? 

Blok 2  

Weekend 2, tijd voor zintuigen! Hoe werken je zintuigen 

nu en hoe kun je daar meer en beter gebruik van maken. 

Dit weekend ga je daarmee flink aan de slag!  

Blok 3  

Systemen, energie, de wereld om je heen. In weekend 3 

maak je kennis met jouw mogelijkheden om jezelf af te 

schermen van energie of juist deel te nemen aan energie.  

Blok 4  

Ken jij de 5 elementen?  

Aarde, vuur, water, lucht, ether.  

Dit weekend leer je ze kennen,  

herkennen en ermee werken.  

Blok 8 
Het laatste blok: wat heeft het je allemaal opgeleverd en 

waar heb jij nog te winnen? Je kent al zoveel meer  

mogelijkheden om je eigen natuur te raadplegen en te wer-

ken met je energie, chakra's, elementen, natuur, zintuigen.  

Blok 5  
Zintuigen, stap 2. Dit weekend gaan we op zoek 

naar je menselijke natuur, want we zijn best wel 

ver van de natuur komen te staan.  

Blok 6 
Laten we het over begaafdheden hebben.  

Welke begaafdheden mogen zich bij jou openen?  
 

Blok 7  
Liefde, verliefdheid, opwinding.  

Wat is het, hoe voelt het en wat kun 

je daarmee? Dit weekend gaan we 

ermee aan de slag!  
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