
IK aenK aai Jezus een 
supersjamaan was' 
Sandra Hilberink, geboren in 
Enter en woonachtig in Almelo, 
is zingevingstherapeut en haar 
specialisme is het Siberische 
sjamanisme. Zij geeft lezingen 
en workshops met haar Praktijk 
Geestdrift en in behandelingen 
past ze de sjamanistische 
gebruiken en rituelen toe, die in 
de oertijd binnen natuurvolken 
zijn ontstaan en van generatie 
op generatie zijn doorgegeven. 

Wat is een Siberische sjamaan 
en ben u er zelf een? 
„Ik ben geen sjamaan, maar ik 
heb mijn opleiding wel van een 
sjamaan uit Siberië gekregen. 
De sjamaan is van oudsher 
binnen de natuurvolken de 
belangrijkste raadgever van het 
volk of de stam en genezer. De 
vroegere natuurvolken leefden 
in harmonie met de natuur en 
zichzelf. Ze hadden een . 
duidelijke visie over wat hun 
plek was in het universum en 
leefden op een manier 
waardoor er evenwicht was 
tussen de aardse en geestelijke 
aspecten van het leven. De 
sjamaan is daarin degene die 
met energie, gidsen, muziek, 
krachtdieren en hypnose werkt 
om verborgen delen in de 
mensen op te roepen. Mij sprak 
het Siberische sjamanisme aan 

* omdat de rituelen en gebruiken 
van die cultuur het dichtst bij 
onze Germaanse cultuur 
l iggen." • 

Hoe sterk is uw binding met de 
natuur en de cultuur? 
„Ik heb veel met de natuur en 
de aarde. De liefde voor de 
natuur kreeg ik van huis uit 
mee. Mijn moeder heeft een 
agrarische achtergrond en mijn 
vader heeft mij de liefde voor 
de natuur laten voelen. 
Het eerste deel van mij 
loopbaan heb ik verschillende 
fucties in de groenbranche 
gehad. Na omschol ing ging ik 
bij UWV werken waar ik mij 
bezighield met zaken als 
uitkeringen, onafhankelijk 
arbeidsadvies, re-integratie en 
het geven van trainingen. In die 
periode volgde ik extra 
opleidingen en zo kwam ik via 
Saxioh Hogescholen bij de 
Hogeschool voor 
Geesteswetenschappen en 
daar kwam ik in contact met het 
Siberische sjamanisme. Daarin 
bekwaamde ik me met 
opleidingen en uiteindelijk koos 

ik ervoor om daarmee 
beroepsmatig verder te gaan." 

Hoe kun je sjamanisme 
toepassen in deze tijd? 
„We zijn erg bezig met denken 
en beredeneren. We bekijken 
dingen vanuit oriszelf. De 
huidige ti jd is gericht op wat 
meetbaar en zichtbaar is en we 
gaan voorbij aan onze eigen 
persoonlijke innerlijke kracht en 
de drijfveren die nodig zijn om 
het leven zinvol te maken. Onze 
gevoelens, emoties en 
zielseigenschappen, worden 
onvoldoende aangesproken. 
Vaak kiezen we er niet bewust 
voor welke emoties en 
gevoelens ons bezielen. Het 
gaat erom dat wij bewust aan 
het stuur gaan staan van deze 
emoties en gevoelens en ervoor 
gaan kiezen wat wij willen 
ervaren. Het sjamanisme gaat 
uit van het geheel van alles en 
de verbondenheid van heden, 
verleden, toekomst en de bron. . 
Dat zijn zeg maar de vier 
werelden. Er is een bron 
waaruit de aarde en het 
universum zijn ontstaan. Met 
het scheppen van het 
universum zijn tijd en ruimte 
ontstaan en daarmee dus ook 
het verleden, heden en de 
toekomst. En alles wat 
geschapen is heeft een 
bewustzijn en is bezield. We 
moeten zorgen dat er een 
balans is tussen die vier 
werelden en dat je niet te veel 
in één blijft hangen. Over de 
bron zijn verschil lende 
theorieën. In het chr istendom 
wordt deze God genoemd. In 
veel sjamaanse culturen is het 
Grote Geest genaamd. Maar er 

is wel een zeer groot verschil." 

Wat is het verschil tussen God 
en Grote Geest? 
„In het chr istendom wordt veel. 
zo niet alles, toegekend aan 
God. Er is te veel kracht buiten 
de mens. En er ŝ een beeld . a~ 
een persoon, een soort -~a^ z e 
van boven op een wolk alles 
bestiert. In het sjamanisme is 
alles bezield met levensadem 
en is alles deel van de bron. In 
alles, dus ook in de mens, 
schuilt de bron en schuilt de 
kracht. Het sjamanisme zegt: 
vier het leven. Dus wees niet te 
veel in het verleden en in de 
toekomst, met wat je graag zou 
willen hebben. Kijk naar wat er 
is en kies bewust wat je wilt 
behouden. In veel religies 
worden er in mindere mate 
voorwaarden gecreëerd waarbij 
je zelf kunt ontdekken wat je 
gelooft." 

Was Jezus Christus misschien 
een sjamaan? 
„Ik denk dat Jezus een 
supersjamaan was. Hij gaf 
genezingen. Jezus had ook 
inzicht in de werking van de 
sterrenhemel en de aarde. Hij 
had direct contact met de bron. 
Ik geloof ook dat Jezus heeft 
bestaan, maar niet helemaal 
zoals dat door de instituten is 
overgeleverd. Ik zie Jezus echt 
als iemand die Zijn ti jd ver 
vooruit is. Hij kon genezen en 
praten met God. Dat is iets wat 
een sjamaan ook kan. En 
eigenlijk schuilt er in ieder mens 
een sjamaan, leder mens heeft 
die kwaliteiten en 
mogeli jkheden. Ik probeer te 
helpen die te ontdekken." 
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