
 

 

 

Kvinnors Altare                                          
Medicinhjulet Norr 

 2- 5 Januari 2020 på Mundekulla. 

 

Läraren 
I steg 3 av Medicinhjulet går vi in i visdomsläror och den andinska mystiken i 
Shamansk Energi Medicin. Riktning Norr handlar om shapeshifting, att bemästra 
tiden, att hålla livet heligt på alla plan. Vi jobbar med egot och frigör den 
livskraft som olika roller håller oss i. Här lär du dig enkelheten av att vara i tid 
och rum med synkronicitet som bränsle, hur du spårar nya möjligheter, 
förändrar ditt medvetande och släpper begränsande tankemönster som som 
hindrar dig från att leva din själs dröm. 
 
Arketypen i Norr är Kolibrin som svarar an på den själsliga rösten inifrån och 
som modigt svarar ja till livet och ger sig ut på resa bortom det hon redan vet.  
 
Den här helgen får visdomskvinnan sin ceremoni där vi hedrar och delar den 
livsvisdom och erfarenhet vi alla har oavsett ålder. 
 
Välkommen att fortsätta din shamanska utbildning in i Norr av Medicinhjulet 
med läror och processer i Kolibrins medicin. Hon anses som en lyckosymbol i 
Peru och legenden säger hon är drottningen av skönhet med vingslag som låter 
som bjällror I vinden. Initieringen I Norr är Alto Mesa Yok- Medicinkvinnan som 
kommunicerar direkt med de höga bergen och dess anrika visdom utanför 
ordinarie känsla av tid och rum.  

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

Pris för Norrklassen: 7500:- inkl. moms som betalas vid anmälan. 

Plats: Underbart vackra Mundekulla Retreat Center www.mundekulla.se  
Kost/logi per person för tre dygn inkl. moms som betalas i receptionen vid 
ankomst. 
Enkelrum med egen dusch/wc –  2850 kr 
Enkelrum med gemensam dusch/wc – 2400 kr 
Del i dubbelrum med egen dusch/wc – 2400 kr 
Del i dubbelrum med gemensam dusch/wc - 1950 kr 
Del i trippelrum med egen dusch/wc – 2100 kr 
Del i trippelrum med gemensam dusch/wc -1875 kr 
Plats i egen sovalkov bakom draperi (inkl. madrass, täcke, kudde) 1800kr 
Alla priser är inkl. moms. 
 
Tid: Receptionen öppnar 16:00. Vi börjar 17.00 på torsdagen och avslutar 16:00 
på söndagen. 
 
Att packa med:                                                                                                                               
* Varma kläder för de processer och ceremonier som sker utomhus:                                 
Ta gärna med ficklampa, regnkläder, vinterkängor etc.                                                                
* Bekväma kläder då delar av vårt arbete sker inomhus på golvet.                                                                                                                                                                                     
* 3 vackra stenar till din visdoms mesa.                                                                                               

* Trumma eller skallra om du har.                                                                                                
* En Journal för dina egna anteckningar.     

Varmt Välkommen med din anmälan som sker genom att skicka e-mail till 
inka@jeanettemantel.com med ditt önskemål om logi på Mundekulla eller ring 
0733-39 23 19 om du har frågor. 

Hälsningar Jeanette 
 

http://www.mundekulla.se/
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