
 

 

Destiny Retrieval 
 

Jeanette Mantel är den europeiska huvudläraren för The Four Winds 
Society (Alberto Villoldos shamanutbildning). Hon har studerat 
shamansk energimedicin intensivt och länge, och har personligen haft 
Alberto Villoldo som sin mentor. Hon reser regelbundet till Peru, både 
för att leda kurser där, samt för att fortsätta sin egen resa i shamansk 
energimedicin. Cissi Williams träffade Jeanette för att lära sig mer om 
Destiny Retrieval. 
 
Inspire: Kan du berätta lite mer om hur vi skapar Destiny? 
Jeanette: Man kan se livet som en fläta där man har kanske kärleken, 
man har barnen, man har huset, man har sitt jobb, sin ekonomi, man har 
flera olika ingredienser i sin livsflod, i den ström som man lever i, som 
man flätar sitt liv med. Och den här strömmen är ständigt i rörelse, för 
livet är hela tiden en resa av rörelse, och vi gör avslut och påbörjar nya 
val hela tiden. Destiny är en längtan in i någonting större. Destiny är 
ingenting som kommer och knackar på din dörr och säger: Här är jag! 
Destiny är någonting vi väljer hela tiden.  
 
Det som är viktigt för att kunna välja sin inre längtan, sin högsta Destiny, 
är att tona in oss på oss själva och fråga: Vad är det jag skapar i mitt liv? 
Om vi kan se livet som en spegel och titta på vad det är vi skapar, och 
fråga oss själva om det är någonting i den här bilden som inte känns i 
balans, som inte känns att det stämmer in, som dränerar energi eller 
som tar en ifrån det man egentligen vill.  
 
Till exempel, en klient som jag har behövde göra avslut med en relation 
hon var i. Den här relationen hade blivit som en parasit som dränerade 
henne på energi, som gjorde att hon inte riktigt kunde skörda frukten av 
allt det hon tidigare hade sått. Hon kände hela tiden att det var 
någonting som höll henne tillbaka och tog kraft från hennes kreativa 
skapande. Då jobbet var i flöde kunde hon först inte se vad som var ur 
balans men när hon väl gjorde avslut med den här relationen så fick hon 
tillbaka all den energi som tidigare hade läckt ut. Så Destiny handlar om 
att titta på det vi skapar och göra avslut med det som dränerar oss på 
energi, att hela tiden söka balans. Avslut öppnar upp nya dörrar på vår 
livsresa och när nya möjligheter kommer behöver vi ha modet och 
närvaron att välja en ny väg. 
 



 

 

Inspire: Vad händer om man är väldigt bra på avslut, att man redan har 
insett att det öppnar upp nya möjligheter och släpper tung energi, men 
att man nu har det som en flyktväg? Att man hela tiden gör avslut och 
börjar på någonting nytt?  
 
Jeanette: Där skulle jag titta på om jag har ett mönster där jag väljer 
avslut som en strategi, för då är det ju någonting som jag inte vill möta i 
mig själv. Då återskapar jag samma situation hela tiden fast tror att nu 
blir det något nytt! Och avslut blir en flyktväg som tar dig tillbaka till 
samma dynamik igen och igen. 
 
Det finns en högre plan med varför vi är här. De flesta av oss har en stor 
inre dröm som vi bär med oss och som livet tar oss till, och visar oss de 
lärdomar vi behöver få och de steg vi behöver ta för att kunna skapa den 
här inre drömmen. Om jag tar mig själv som exempel; ett år efter att jag 
hade gått klart min shamanutbildning så ringde en av lärarna upp mig 
och frågade om jag ville assistera. Jag hade innan dess inte ens tänkt 
tanken. Och jag hörde mig själv säga ja! Det var ett magiskt ögonblick, 
jag kände hur en hel dörr inom mig öppnades. Och när jag väl kom in i 
klassen så kände jag att det här var helt mitt element. Jag insåg att det 
här vill jag göra och jag satte det som min intention. Ett år senare, när 
Alberto Villoldo kom till Sverige, så tog jag modet till mig och stod upp 
för min dröm och frågade honom: Jag vill arbeta som lärare för Four 
Winds. Hur gör jag? Och så fick jag åka till England och Holland för att 
assistera på fler kurser, tills jag själv var redo att kliva in som 
huvudlärare. Vilket är min stora passion i livet. En del av mitt Destiny! 
 
Det är ju väldigt viktigt att stå upp för sin dröm, och sedan gå igenom 
vårt inre motstånd, gå igenom att det känns läskigt, att man inte förstår 
hur det ska komma till, eller om det leder till möjligheter sedan. Det 
gäller att hela tiden vara i nuet, och ta de möjligheter som kommer säga 
ja till det. Att vi står fast i det som vi har bestämt oss för, och att vi inte 
hela tiden ändrar oss. Om vi tänker, nej det blir för jobbigt, för svårt, nej 
jag väljer det här i stället, något som känns bekvämt. Då går man som i 
en åtta och som aldrig tar dig framåt, igenom det motstånd som 
kommer.  
 
Destiny kan vara det absolut mest utmanade man någonsin har gjort. 
Vägen dit är okänd, man kanske måste gå igenom sina absolut värsta 
rädslor. För mig till exempel så var en av mina rädslor rösten. Så fort jag 



 

 

pratade till en större grupp fick jag panik och en känsla att jag inte hade 
något viktigt att säga, och trodde jag skulle bli utesluten och ingen skulle 
tycka det jag sa var värdefullt. Så för mig att börja använda rösten och bli 
lärare, var en stor utmaning och samtidigt en stark inre längtan till 
helande och växande till något större för mig själv. Jag behövde samla 
ihop all kraft och bara göra det. Bara gå igenom motståndet jag kände, 
och när jag gjorde det så öppnade det upp så mycket glädje, djup healing 
och ny inspiration i mitt liv. 
 
Man måste bestämma sig först, stå fast i sitt val, och sedan se det som 
att man tar ett steg i taget, ett steg varje dag, som för en närmare den 
här drömmen. Om du aldrig tar ett steg i manifestation så kommer det 
aldrig att förverkligas. Att bara meditera på det är inte den shamanska 
vägen – det är endast ett steg, sedan måste man även ta fysisk handling.  
 
Destiny handlar om att ha vision om någonting, för att kunna se ett 
större perspektiv med livet, med vad ditt unika bidrag är. Destiny 
handlar alltid om att vi delar med oss till andra någonting som de har 
glädje av. Destiny har aldrig en egocentrerad punkt utan det är alltid ett 
givande.  
 
Inspire: Så Destiny är att man lyssnar till det din själ guidar dig till, och 
att du blir som en kanal för den och låter din själs energi bli 
manifesterad i din fysiska verklighet. Och att guidningen förändras med 
den väg du tar och de val du gör?  
 
Jeanette: Valen har ju hela tiden en konsekvens. Alltid. Och det är också 
viktigt med uthålligheten att stanna kvar, fast det ibland känns motigt, 
även om man inte kan se det stora perspektivet, stanna med känslan av 
att det här vill jag, men jag kan inte än se vart det leder. Destiny handlar 
också om att uppnå någonting högre med sig själv, och då får man titta 
på vad man har för tankar om sig själv och livet. Begränsande tankar är 
en självuppfyllande profetia. Om man i bakhuvudet har tankar som att 
det här kommer inte att gå, då blir drömmen bara en fantasi, något du 
innerst inne tror du aldrig kommer att leva bara drömma om men inte 
manifestera. Då tappar drömmen all sin kraft! Därför är det så viktigt att 
man hela tiden tittar på sina begränsande tankar om livet, om sig själv, 
om pengarna, för livet speglar din intention, din kärlek, ditt agerande, 
och din skugga.  
 



 

 

Inspire: Vi har då att man ska stå kvar i sin intention för att bana sin väg 
till Destiny. Så hur vet man när det är dags att byta bana, att istället göra 
avslut, för att det är det som leder till den högsta Destiny, istället för att 
stå kvar? 
 
Jeanette: Det här är det som är svårt för vi har så många valmöjligheter. 
Världen är så stor! Och allting händer så snabbt, och det är mycket som 
känns roligt och inspirerande. Här är det viktigt att hålla fast i sin 
intention, för när vi jobbar med intention så jobbar vi med energi. Det 
gäller att titta på om det man väljer är i linje med sin högsta intention 
eller om det leder en bort från det. Samt titta på om det man väljer ger 
kraft eller motsatsen. Till exempel så blev jag inbjuden att gå på ett 
bröllop i Peru och hela mitt inre sa ja! Vilken fantastisk gåva att få vara 
med. Sedan så insåg jag att om jag tackade ja till den här 
bröllopsinbjudan så skulle det innebära att jag behövde åka tidigare från 
Sverige, jag hade två klasser direkt innan jag skulle åka, och direkt efter 
bröllopet så skulle jag hålla i en resa i Peru, När jag tonade in mig på det 
här insåg jag att om jag nu väljer att åka till bröllopet då går jag bort från 
min intention, för det skulle ta för mycket energi, och jag skulle då 
komma som lärare på min kurs utan att ha hunnit förbereda mig 
energimässigt. Hade jag tackat ja till bröllopet så hade det tagit mig iväg 
bort från min fokusering. Många gånger så kommer ju dessa 
valmöjligheter vi har i sådana fantastiska förpackningar, som bara 
sprudlar. Det gäller då att man är så tydlig med sig själv, att man är 
riktigt närvarande i nuet, och tittar på om det kommer att vara i linje 
med min intention, med min inre dröm, och agera i harmoni med det. 
 
Det gäller också att kunna identifiera sina egna ’heliga kor’ någonting 
som man absolut inte vill sälja. Man har en begränsande tanke om att 
om jag säljer den här heliga kon, då har jag ingenting. Dessa heliga kor 
kan ta sig form i ett hus, i ett jobb, i en relation, ett äktenskap, en plats. 
Den kan ta sig form i många olika skepnader. När vi håller i så 
krampaktigt så är energi inte längre i rörelse. Livet är ju ett flöde, och 
när någonting börjar stagnera så gäller det att man tittar på det och 
släpper taget om det. Till exempel, min klient som var i en relation som 
hade stagnerat, när hon väl avslutade den så frigjordes så mycket energi 
som hon kunde använda till kreativt skapande. Det är viktigt att vara i 
harmoni på alla plan i livet.  
 



 

 

Inspire: Är det sedan viktigt att man överlämnar sin dröm till en högre 
makt, till universum eller vad man nu vill kalla det, så att man släpper 
taget om det, och sedan lyssnar till sin själs guidning för de steg man 
behöver ta. Hur gör man det inom den shamanska tradititionen? 
 
Jeanette: Vi gör det genom att sätta en intention själsligen, och själens 
språk är när vi går in i ceremoni på olika vis. Vi jobbar mycket med 
eldceremoni, där vi använder andningen till att blåsa in sin intention, sin 
dröm, i någonting brännbart. Då vi talar om för universum att det är det 
här jag vill, det här väljer jag nu. Och ge det till elden med en känsla av 
ceremoni och släpp taget om hur du tror det kommer manifesteras. Så 
släppa är ett steg men sedan måste vi ju också göra det. Och inte hålla 
fast i hur och när Universum ska svara. För det är ju där det ofta blir så 
smalt. 
 
Inspire: Vad många gör är att de blir desillusionerade när de har jobbat 
mycket med sig själva, men de ser inte snabbt resultaten. Vilka råd kan 
du ge för det? 
 
Jeanette: Vi går in i det här: Jag som har gjort så mycket! Och det blir så 
egocentrerat. Jag som har jobbat med det, och med det, och med det, 
varför händer ingenting? Och det är ju också en begränsande tanke. 
Samt vad innebär det egentligen att ha jobbat mycket med sig självt? 
Hela livet är en resa av växande. Vi är ju här för att ha livsupplevelser, 
och det är ju nuet som är det viktiga. Om vi hela tiden är på väg 
någonstans då missar vi ju energin som finns i nuet, och det är ju här i 
nuet som möjligheterna kommer, som dörrarna öppnas, inte där 
framme i framtiden, utan här – i nuet. För det är i nuet allting händer, 
det är i nuet som vi lever. 
 
Inspire: Hur vet man skillnaden på om det är en seg, trög energi man går 
in i för att man lever för mycket i framtiden och därför dräneras på 
energi i nuet, eller för att man har olika begränsande tankar, eller om 
det är för att det är en trög, seg energi som man har gått in i, för att det 
är olika utmaningar man måste ta sig igenom? 
 
 
 
 



 

 

Jeanette: Vi kan aldrig gå ifrån oss själva, vi möter oss själva hela tiden. 
Använd de som känner oss väl och fråga dem vilka beteende mönster vi 
upprepar som är negativa och tar oss bort från det vi verkligen önskar. 
Ofta är dessa dolda för oss själva men väldigt tydliga för de som känner 
oss väl. Så få feedback från omgivningen är en gåva. 
 
Till exempel så handlar Destiny alltid om vad jag är här för att ge. Men 
om jag sedan har en begränsande tanke när det gäller pengar eller hälsa 
eller kärlek, och jag bara ger, men inte kan ta emot livet självt här i nuet, 
så kan jag hålla på att ge, men ändå inte vara i flöde. Så jag kan göra 
precis det jag älskar att göra, men jag motarbetar det som kommer 
tillbaks vilket stoppar flödet, och då kanske jag tror: Nej, jag ska nog inte 
göra det här, för Universum talar ju om för mig att det här inte är för mig 
för jag får ju ingenting tillbaka. Då måste jag nog byta bana. Men det 
handlar inte om det, utan det handlar om hur du själv förhåller dig till 
livets flöde utan att ha någon förväntan om hur det du ger kommer 
tillbaks. Förväntan tar oss bort från magin om livet självt! 
  
Inspire: Hur kan man göra en Destiny Process? 
 
Jeanette: Först tittar man på vad man har skapat i sitt liv just nu. Var är 
jag ur balans med det jag känner att jag är här att ge? Var är jag ur 
balans med den här flätan som jag vill väva mitt liv med? Titta på 
begränsande takar och ”heliga kor”.  
 
Steg nummer två är att man har en vision, en bild, av det jag är här för 
att ge. Vad drömmer jag om? Vad brinner jag för? Vad har jag en passion 
för? Skapa en bild av det och när man gör det så får man en känsla i 
kroppen. Det är känslan som blir ett språk till universum och då har man 
både en bild och en känsla. Väldigt kraftfullt. 
 
Steg 3 är att man sätter sin intention och säger till Universum; Det är det 
här jag vill skapa, och det här känner jag. Visionen behöver inte vara så 
detaljerad, men det kan vara en känsla av hur du sprider dina vingar, 
eller vandrar på landet, eller talar i ett klassrum, det kan vara någonting 
diffust men det ger en känsla inom dig av upprymdhet, av passion. 
 
 
 



 

 

Steg 4 är någon form av ceremoni. Ex. tänd en liten eld, eller ett ljus, och 
ge upp dina heliga kor och begränsande tankar, ge det till elden. Blås in 
din vision i en tändsticka eller i någonting brännbart och ge även det till 
elden. Eller måla din känsla och dröm och ha den framme! Eller hitta en 
rörelse i kroppen som uttrycker din känsla och dansa den varje dag! 
Hitta ett sätt att påminna dig om känslan av din dröm. 
 
Steg 5 är att sedan ta in det i det fysiska, att ta handling. Så hur kan jag 
börja se min vision i min vardag? Hur kan jag ta ett steg redan i dag som 
ger mig samma känsla som min högsta dröm. Ett steg som kommer att 
växa och öppna nya möjligheter som är i linje med mitt Destiny!  
 
Vill du veta mer? Kika in på www.jeanettemantel.com  
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