
 

 

Hur Shamaner Helar 

 Soul Retrieval Healing 

Tid: Lördagen den 6/6 eller 13/6 kl 9-11 
Plats: Den vackra oasen 2plan på Slättgårdsvägen 1,  

mitt emot Märlarhöjdens tunnelbana. Pris: 300:- 
 

Känner du en längtan till att fylla ditt liv med mer passion och mening?  

Välkommen till en workshop där vi möts i ett space av själslig healing och reser 
ner till vad shamanen kallar den undre eller inre världen. Där hittar vi gåvor 
tillbaka till oss själva som en gång gått förlorat pga av trauma, sjukdom, 
skillsmässa, separaration m.m 

Själslig förlust är en spirituell sjukdom som ofta sker när vi är utsatta för fysiska 
och emotionella trauman som vi i stunden inte har resurser att bearbeta 

hälsosamt. Enligt ett shamanskt sätt att se förlorar vi då en del av vårt ljus, en 
del av vår själspassion och kraft som hamnar i vårt inre omedvetna 

skugglandskap. Följden är att vi ofta känner oss tomma och utan större mening 
med våra liv, ett tomrum vi försöker fylla med materiella ting. 

Denna dag guidar jag dig på en trumresa in i din inre värld där du har möjlighet 
att hämta hem ev. förlorade aspekter av dig själv och ett kraftdjur som en 

resurs till att integrera ny inspiration i ditt liv. 

 
Varmt välkommen till en healing workshop som får själens ljus att lysa starkare! 

Anmälan sker genom att skicka ett mail till jeanette@sunpeople.se 
eller ring 0733-39 23 19 

Hälsningar Jeanette 

 

 

          www.jeanettemantel.com 

http://www.2plan.se/
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