
  

 

           Medicinhjulets Masterkurser 

Välkommen att fortsätta dina studier i Shamansk Energi Medicin och fördjupa 
din personliga resa med masterklasserna. Det är likt ett avancerat Medicinhjul 
för dig som bär en full mesa, klasser som tar dig djupare och högre in i 
Andernas mystik.  

Klass 1 – Shamans Altar 
I den här klassen lär du dig att skapa olika kartor som vägvisare i hur ditt liv är i 
konstant rörelse och förändring. Det är en rolig och kreativ klass om hur du 
fördjupar din relation med ditt altare av medicinstenar genom att lyssna, tracka 
och se deras medicin från ett högre perspektiv. Genom helgen gör du en 
spännande arketypisk resa med alla dina 13 stenar!  
 
Vi pratar/processar om vikten av att alltid vara i Ayni, Munay-Yachay-Yankay 
och hur din mesa assisterar dig att hålla denna heliga balans av power. Healers 
mesa är en tracking healing process som du lär dig att dela med någon som är i 
förändring och behöver hjälp att hålla sig i balans och flöde. En kraftfull 
ceremoni där flera av din mesa stenar får jobba. 
 
Du lär dig även “divination” dvs. en ceremoni där du tränar dig i att tyda tecken, 
läsa möjligheter och energi genom stenar utifrån en persons fråga. Den här 
ceremonin används ofta i Peru för att se framtiden fast de använder coca blad 
istället för stenar. Jätte spännande träning! 

 
Välkommen att fördjupa din relation med dig själv, dina medicinstenar och med 
dig som en del av Inka släktskapet i denna fina klass! 

Med kärlek, Jeanette   
 

 



 

 

 

Datum för den certifierade utbildningen om 4 klasser -                                        
Adv. Practitioner in Shamanic Energy Medicine Divination & Visionary Skills                                                                                                                       
Klass 1 – Shamans Altar 28-30 augusti 2020                                                                  
Klass 2 – Luminous Warrior 6-8 november 2020                                                          
Klass 3 – Living Destiny 5-7 februari 2021                                                                          
Klass 4 – Condors Vision 14-16 maj 2021                                                                           
Du hittar presentationer av varje klass på 
www.jeanettemantel.com/masterkurser  

Priser inkl moms. 
Master program 27000:-  
Anmälan till en klass i taget Pris 7500:-  
Kurskostnaden betalas när du bokar din plats. Antalet platser är begränsat och 
anmälan är bindande. Kan du inte vara med på någon av klasserna som du 
bokat erbjuds du annan plats och tid för den modulen.   
 
Lunchcatering med vegetarisk mat i tre dagar kostar 330:-  
Fika, frukt och rawfoodgodis ingår.  
 
Varmt välkommen till Medicinhjulets spännande masterkurser!  
Skicka din anmälan till inka@jeanettemantel.com eller ring 0733- 392319. 
 
Tid Klasserna går fre-sön med början kl 9 och avslutas ca kl 17-18 varje dag.  
Tips om boende Saltarö Bed & Breakfast ligger vid Busshållplatsen Saltarö 
Strand med 10 min. gångväg till kurslokalen. Se www.saltarobnb.se eller 
www.siggestagard.se om du har bil. 
 
Att packa med                                                                                                                       
* Varma kläder för eldceremoni utomhus                                                               
* Bekväma kläder då delar av vårt arbete sker inomhus på golvet                          
* Din Mesa                                                                                                                                                                                                                                  
* En Journal för dina egna anteckningar                                                                            
* En liten rund kristall                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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