
  

 

             Change-Maker Masterprogram 

Välkommen till ett spännande masterprogram där du fördjupar din personliga 
resa och lär dig mer avancerade processer och ceremonier i energimedicin. Det 
är för dig som bär en full mesa och som vill ta nya högre steg in i Andernas 
mystik. Som grupp reser vi även i de olika världarna för att få information och 
inspiration om nya kraftfulla steg i hur vi skapar vår drömvärld, personligt och 
globalt! Tillsammans skapar vi magiska rum för healing och visioner där din 
unika mesa har sin plats och roll i den större drömmen!  

Klass 2 – Luminous Warrior 
Den här masterklassen är en favorit för de flesta! Det är djupdykning i Jaguar 
medicin som är fylld av ritualer och ceremonier för att ta isär tung negativ 
energi. Dess visdom gör verkligen en skillnad i medvetenhet om hur ljus och 
mörk energi manifesterar sig, samverkar och skapar vår värld.  
 
Vart fastnar du i kraftlöshet, konflikter, dömmanden, begränsningar?  
Kom och utforska ditt inre skugglandskap samtidigt som du lär dig hur du 
transformerar det mörka till ljus medvetenhet. Vi pratar om olika slags power 
och vikten av att alltid vara i balans med din kraft för hälsa och harmoni i livet.  
 
Du lär dig olika beskydds ceremonier, hur du hanterar konflikter genom din 
mesa istället för genom drama, vi gör en Cutti Despacho för att bryta negativa 
händelser och beteenden och sedan en Ayni Despacho för balans och nytt ljus. 
Vi jobbar med eld och svärd för att kapa negativa förbindelser och tränar olika 
typer av tracking för att se igenom illusioner av rädsla.  
 
Shamanens väg handlar om att vara i service för healing och ljuset, att leva i 
frihet och helhet med hög integritet och etik på medicinvägen.  
Välkommen till en klass som förändrar livet! 
 
   



 

 

Datum för den certifierade utbildningen om 4 klasser -                                        
Adv. Practitioner in Shamanic Energy Medicine Divination & Visionary Skills                                                                                                                        
Klass 2 – Luminous Warrior 6-8 november 2020                                                          
Klass 3 – Living Destiny 5-7 februari 2021                                                                          
Klass 4 – Condors Vision 14-16 maj 2021                                                               
Klass 1 – Shamans Altar 13-15 augusti 2021                                                                                                                                      
Du hittar presentationer av varje klass på 
www.jeanettemantel.com/masterkurser  

Pris: Hela master programmet om 4 klasser 37000:-  
Vill du anmälan dig till en klass i taget kostar det 10200:-  
Kurskostnaden betalas när du bokar din plats. Din anmälan är bindande till hela 
masterprogrammet då vi skapar en cirkel som följs åt genom de olika klasserna.    
Mellan varje klass ses vi som grupp över Zoom 2 ggr för support, uppföljning 
och förberedelser inför nästa steg i utbildningen. 
 
Vegetarisk lunch under kursdagarna ingår. 
Alla priser är inkl. moms. 
 
Varmt välkommen till Change-Maker Masterprogram! 
Skicka din anmälan till jeanette@sunpeople.se eller ring 0733-392319. 
 
 
Tid Klasserna går fre-sön med början kl 10 och avslutas ca kl 18 varje dag.  
Tips om boende Saltarö Bed & Breakfast ligger vid Busshållplatsen Saltarö 
Strand med 10 min. gångväg till mitt hus. Se www.saltarobnb.se eller 
www.siggestagard.se om du har bil. 
 
Att packa med                                                                                                                       
* Varma kläder för processer och ceremonier utomhus                                                               
* Bekväma kläder då delar av vårt arbete sker inomhus på golvet                          
* Din Mesa                                                                                                                                                                                                                                  
* En Journal för dina egna anteckningar                                                                             
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