
 

 

Munay-Ki Riterna   
 20-22 mars 2019 på Saltarö i Stockholms Skärgård 

 
Munay-Ki är de nio stora initieringsriterna i den shamanska medicinvägen till att 
bli en person som går med visdom och kraft. Munay-Ki är nio portaler som helar 
och transformerar vårt mänskliga energifält och stödjer oss i vår spirituella 
utveckling. - de urgamla profetiorna berättar om en ny typ av människa som 
uppkommer här på Jorden, en som lever fri från rädsla och utgår från sin 
änglalika natur. Munay-Ki är koderna för den nya människan. Det är en serie av 
initieringar som hjälper oss att utveckla en ny arkitektur i vårt ljusenergifält. De 
ges i form av energimässiga överföringar från lärare till elev. Varje Rit du tar 
emot startar en resa av transformation. 

Den här utbildningen är baserad på fyra grundläggande strukturer: Det väcker 
upp seendet in i den osynliga världen, din personliga helande resa, beskydd, 
samt bygger en relation till medicinkvinnor och män i genom tiderna. 

Det här är en intensiv klass där du får ta emot alla nio riter av initiering och 
även lär dig att ge dessa riter till andra och ge egna klasser om du vill. Vi går 
grundligt igenom varje rit och fördelarna den bär med sig. Du får din egen 
medicin sten, pi-sten, som är en portal till den spirituella världen av energi. 
Under helgen utforskar vi Inka traditionen och vårt engagemang när vi kliver in 
på vägen av Munay-Ki.  

Vi använder en av årets kraftfullaste dagar för denna initierings resa, 
vårdagjämningen. Enligt Andinsk shamansk tradition gör vi då en Despacho 
ceremoni där vi väver våra drömmar inför en ny vår och sommar där allt börjar 
blomstra. En Despacho är likt en mandala av färg och form, en offergåva till 
Moder Jord skapad av olika ingredienser och böner. En vacker och stark 
ceremoni vi skapar tillsammans!  

Pris: 6000:- ex moms som betalas vid anmälan.                                                           
I priset ingår: läror om Munay-ki och Andinsk shamansk visdom, guidade 
meditationer, eld och Despacho ceremoni, en CD där du ser alla riter och 
Alberto Villoldo berättar om var och en av dom. En pi-sten (medicinsten). 
Kursmaterial med ceremonier om hur du förvaltar dina riter och ger dem 
vidare. Anmälan är bindande. 

Plats: Saltarö i Stockholms Skärgård. Tips om boende: www.saltarobnb.se eller 
om du har bil www.siggesta.se Lunchcatering med vegetarisk mat i tre dagar 
kostar 336:- Kaffe/Te/frukt/rawfoodgodis ingår. 
Tid: 9-18 varje dag. 

http://www.saltarobnb.se/
http://www.siggesta.se/


      

 

 

Att packa med:                                                                                                                               
* Varma kläder för de processer och ceremonier som sker utomhus:                                 
Ta gärna med ficklampa, regnkläder, vinterskor…                                                                  
* Bekväma kläder då delar av vårt arbete sker inomhus på golvet.                                                                                                                                                                              
* En Journal för dina egna anteckningar.     

Varmt Välkommen med din anmälan som sker genom att skicka e-mail till 
inka@jeanettemantel.com  eller ring 0733-392319 
 
In Munay 
Jeanette 
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