
JOHN LOCKLEY Sangoma uit Zuid-Afrika bij Centrum Indianenverhalen , 

Interactieve Lezing 15 mei 2019 

 

Van harte nodig ik je uit om (nader) kennis te maken met een bijzondere gastleraar bij 

Centrum Indianenverhalen:  John Lockley, een SANGOMA (sjamaan) uit Zuid-Afrika.  

Hij was hier voor ’t eerst in november 2014.  In de afgelopen jaren heeft hij hier bij ons 

meerdere retraites van trainingsserie “The way of the leopard” verzorgd.   

Het jaar 2018 stond voor hem in het teken van de uitgifte van zijn goed ontvangen boek 

‘Leopard Warrior’ en de audioserie ‘The way of the leopard’ 

In mei 2019 is weer gelegenheid zijn voor een 3-daagse ceremonie “The way of the leopard”, 

voor beginners en gevorderden.  

Van 15 t/m 20  mei is hij gastleraar bij Centrum Indianenverhalen in Miste bij Winterswijk. 

Hier kun je lezen over de Lezing  die hij aanbiedt op woensdagavond 15 mei. 

  

 
Public Talk augustus 2015 

                                                     

 

John’s werk gaat over verzoening en een deel van zijn werk is om te helpen het verleden te 

helen. Wanneer mensen meer verbonden zijn met hun eigen spirits, dan is er minder drang 

om te vernietigen of een ander neer te halen. Het is niet zijn bedoeling om Xhosa of Zuid-

Afrikaans sjamanistische cultuur naar het westen te brengen, maar juist om haar essentie te 

gebruiken – de gebedstechnieken, het droomwerk en de verbinding met de natuur – om 

mensen te verbinden met hun eigen voorouders en spirituele tradities.”  

 

Sangoma : John Lockley (1971) groeide op in een Zuid-Afrika van apartheid.  Hij kwam kort 

na afschaffing van de apartheid (1994) in aanraking met de Xhosa, de stam waaruit ook 

Nelson Mandela en Desmond Tutu voortkomen. 



 Hij werd “herkend” en werd als één van de eerste blanken onder moeilijke condities 

gedurende een 10-jarige training opgeleid tot Sangoma, een Zuid-Afrikaanse sjamaan, door 

Mum Ngwevu, een bekende Sangoma medicijnvrouw. 

Hij is opgeleid in drie tijdloze tradities: Afrikaans  Sjamanisme, Yoga en Zen Boeddhisme; 

daarnaast heeft hij een graad in de klinische psychologie. 

Zijn leermeesteres gaf hem de naam: Ucingolwendaba, boodschapper en verbinder tussen 

mensen en culturen. John verdeelt zijn tijd tussen Zuid-Afrika, Europa en Amerika 

http://www.johnlockley-sangoma.com  

 

Ubuntu 

Ubuntu staat centraal in John’s werk als sjamaan en Xhosa Sangoma. Ubuntu betekent 

menselijkheid. Het is een wijd verspreid geloof in de Xhosa en Nguni cultuur, dat 

mensen/volken menselijk worden door hun contact met andere mensen/volken. Door te 

delen, samen te zijn en elkaar te helpen, herontdekken en herscheppen we voortdurend 

“ubuntu”, onze menselijkheid. John houdt zijn werk zo geaard mogelijk, gefocust op het 

leven van de mensen en hun verbinding met hun eigen spirits, de natuur en elkaar. 

 

Ancestors (voorouders) – de stillen, de verborgenen 

Traditioneel werken Sangoma’s  met drie soorten van voorouders  of “ancestors” 

- de voorouders van vaders bloedlijn 

- de voorouders van moeders bloedlijn  

- de “adoptieve” voorouders uit andere culturen, waarmee we een affiniteit hebben bijv.  

  Tibetaanse boedhisten, Noord-Amerikaanse Indianen ( of zoals in Jonhs geval, de Xhosa)  

 

LEZING  of “interactieve TALK” , woensdagavond 15 mei :  

Elke “talk” die John geeft is een nieuwe, interactieve ervaring. Dit komt doordat hij werkt 

met de ruimte, de energieën, de vragen en de “ancestors”, die het publiek meebrengen. 

Elk event begint met een Blessing Ceremony. John voert een traditionele Xhosa Voorouder 

Zegenings ceremonie uit, waarbij hij zingt in Xhosa, danst en drumt. In Zuid Afrika wordt 

gezegd, dat wanneer een Sangoma zingt en drumt, dat ze dan de voorouders/natuurspirits 

oproepen om de levenden te helpen. Terwijl John deze zegeningen uitvoert ervaren mensen 

vaak fysieke sensaties en hoog-sensitieve mensen meldden vaak dat ze Zuid-Afrikaanse 

voorouders  de ruimte binnen “zagen” komen om John te assisteren bij zijn werk.  

Veel mensen vanuit de hele wereld ervoeren ook diepe dromen na John’s Blessing 

Ceremonies. De dromen hebben vaak de persoonlijke verbinding van mensen met hun eigen 

voorouders gebracht. 

Deze “talks” geven mensen de gelegenheid om aanwezig te zijn bij een traditionele 

sjamanistische cultuur. Het geeft mensen ook de gelegenheid om vragen te stellen 

betrekking hebbend op: dromen, medicinale planten, voorouders, geestenwereld etc. 

 

John deelt met mensen wat het betekent om “ubuntu” werk te doen met een sangoma – het 

pad om volledig menselijk te worden door ons te verbinden met onszelf, de gemeenschap, 

http://www.johnlockley-sangoma.com/


voorouders/spirithelpers en Natuur. In de oude voorouder traditie van de Xhosa mensen van 

Zuid Afrika, is deze verbondenheid in het hart van de spirituele traditie. 

Een avond kan een hartslag meditatie bevatten, gesprek over plant medicijnen, dromen, 

verbinden met voorouders, trance dance,  sjamanistisch reizen en muziek. 

Publiek is uitgenodigd (maar niet verplicht !) om zowel hun hart als hun hoofd mee te 

brengen. Zie ook :  http://www.johnlockley.com/events  

 

WANNEER en WAT  : 

Woensdagavond  15 mei : LEZING, een Public TALK /Blessing Ceremonies.  

Aanvang 19.30 uur.  Investering € 30,-  

 

BETALING: vooraf op rekening NL32 TRIO 0198 1397 13 (BIC : TRIONL2U) t.n.v. Centrum  

Indianenverhalen  o.v.v. John Lockley , lezing 

 

OOK : op de avond zullen John’s boek ‘Leopard Warrior’ en de Audio serie ‘The Way of the 

leopard’  te koop aangeboden worden. Indien gewenst gesigneerd. 

 

WAAR :  Centrum Indianenverhalen , Brinkeweg 28a , 7109 BN Winterswijk-Miste 

 

HOE :  Aanmelding en informatie bij Josien Krosenbrink 

            info@centrumindianenverhalen.nl of 0543-565540 

 

Ik heet je graag welkom ! 

            

hartelijke groet,    

 

Josien Krosenbrink       

www.centrumindianenverhalen.nl  
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