
 

 

 Att gå ett personligt Medicinhjul 

En shaman är i grunden en Healer och det är där i det personliga helandet som 
en shaman börjar sin träning i Energimedicin. Utbildningen runt Inkas 
Medicinhjul är en sådan början av djupt personligt helande fysiskt, 
känslomässigt, mentalt och spirituellt.  
 
Utbildningen har sin grund i varje arketypisk energi av de fyra riktningrna och 
dess element, ceremonier och initieringar men skräddarsys i sina processer 
utifrån dig som person och var du är någonstans i livet. Detta är den starkaste 
fördelen med att göra denna transformationsresa i ett personligt program då 
du får allt fokus på det som är viktigt just för dig. 

I varje klass bygger du ditt altare av Medicinstenar. Du väljer själv 3 stenar att ta 
med dig till varje riktning och i Norrklassen, steg 3 får du en sten från Peru som 
representerar din relation med Inka släktskapet som håller en mycket hög 
spirituell kunskap. Under utbildningens gång lär du dig hur du kan jobba i ditt liv 
utifrån ditt medicinaltare som kraftkälla i healing och drömmar.  

3 starka skäl till att gå ett Medicinhjul:                                                                               
- Du blir en inspirationskälla av möjligheter och utveckling.                                        
- Lär dig hur konflikter kan lösas i harmoni utan att orsaka negativitet.                                                                                                   
- Får mer kraft och visdom i hur du skapar din värld och balanserar din inre och 
yttre verklighet i harmoni med din själsliga dröm, ditt Destiny! 

Upplägget är att du går 2 sammanhängande dagar i varje riktning av 
Medicinhjulet. Vi börjar kl 9 och avslutar vid 18 varje dag. För dig som bor i 
Stockholm är det lätt att pendla men möjlighet finns även att bo på ett Bed and 
Breakfast här på Saltarö bara 10 min. gångväg till mitt hus. 
se www.saltarobnb.se Har du bil finns även www.siggesta.se  
 

Vanligtvis brukar ett helt Medicinhjul gå under 1 år då det är viktigt att 
integrera och träna nya förhållningsätt av det du lärt dig mellan varje klass, men 
du bestämmer själv takten av hur mycket tid som går emellan.  

Kostnad för ett personligt Medicinhjul är 37 800 kr.                                                   
Vill du betala en klass i taget är priset 10 500 kr.  

Är ni två personer, så fint att gå tillsammans med en partner, syster eller vän, 
kostar utbildningen 27 000 kr per person och är 3 dagar i varje klass.                                                         
Betalar ni en klass i taget är priset 7500 kr.                                                                 
Alla priser är ex moms. Varmt välkommen!  

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

