
 

 

 

                           Medicinhjulet Syd 
 25-27september i Stockholms skärgård. 

 

Helaren 
I detta första steg lär du dig grunderna i Shamansk Energi Medicin. Vi tittar på 
vilken story du lever och hur du konstruerar ditt liv baserat på tidigare 
erfarenheter. I denna process transformerar och helar du vad som har varit och 
hur du håller dig själv i den fysiska världen. Detta ger en medvetenhet om vad 
som behöver skifta i din energi för att förändra hur du skapar din verklighet.  
I sydklassen jobbar vi med Ormens arketyp och visdom. Liksom ormen ömsar 
skinn, lär du dig att göra upp med det förflutna och lämna de gamla historierna 
bakom dig som inte längre tjänar den du är. Du dyker djupt i din personliga 
healing, lär dig att livet är konstant rörelse, förnyelse och föryngring. I denna 
vackra process börjar du skapa ditt eget altare av medicin stenar som blir en 
helig plats av drömmar och visioner.  
 
I sydklassen ingår fyra andinska initieringar till att stärka din energi med 
naturens element, öppna upp ditt intuitiva seende, komma i energimässigt nära 
relation med shamanens arketyper, samt att genom ceremoni skapa ditt altare 
av healing stenar. Här börjar vi vandra Skönhetens väg i relation till oss själva 
och vår omgivning. 
 
Välkommen till Medicinhjulet som är en fantastisk shamansk utbildning i 
Andernas mystik och visdom. En helande resa där du väver samman den 
spirituella och den fysiska dimensionen av den du är vilket ger dig förnyad kraft 
i hur du ser, känner och agerar i din värld utifrån ett helhetsperspektiv med allt i 
livet. Det handlar om spirituell medvetenhet, healing, tracking = att se bortom 
illusioner, att komma i kontakt med själens dröm, att bli en stark visionär… 

Jag ser fram emot att dela denna färgstarka helande kunskap med dig som 
denna gång är i ormens medicin och visdom.                                                                                                                                   

Med kärlek och ljusa hälsningar                                                                               
Jeanette 

 

 

 



      

 

 

 

Anmälningsalternativ till Medicinhjulet  

• Betala hela Medicinhjulet om 4 klasser pris 27000:-                                                                      
Är det någon klass du missar hittar vi sätt för dig att följa med i 
utbildningen och erbjuder annan tid för den riktningen i Medicinhjulet.                                                                 

• Vill du boka en kurs i taget kostar varje riktning 7500:- vid anmälan.  

• Lunchcatering med vegetarisk mat kostar 330:- för 3 dagar.                      
Fika ingår i kurskostnaden. 
 

 
Datum:                                                                                                                             
Klass 1 – Syd 25-27 september 2020                                                                                    
Klass 2 – Väst 20-22 november 2020                                                                                  
Klass 3 – Norr 29-31 januari 2021                                                                           
Klass 4 – Öst 23-25 april 2021                                                                                       
Du hittar presentationer av varje klass på 
www.jeanettemantel.com/medicinhjulet  

Plats: Saltarö, Värmdö 
Tips om boende: Saltarö Bed & Breakfast ligger vid Busshållplatsen Saltarö 
Strand med 10 min. gångväg till kurslokalen. Se www.saltarobnb.se eller vackra 
www.siggestagard.se om du har bil. 
 
Tid Klasserna går fre-sön med början kl 9 och avslutas ca kl 18 varje dag.  
 
Hur du tar dig till Saltarö 
Buss går från Slussen till Saltarö Strand ca 50 min. Med bil: kör värmdöleden 
Väg 222 mot Gustavsberg och fortsätt vägen genom Hemmesta och sväng 
höger vid T korsning där du ser en skylt Saltarö. Följ vägen tills du igen ser en 
Saltarö skylt som pekar vänster i 90 graders kurva. Kör ca 7 - 10 min. tills du 
kommer till vändplatsen för bussen på höger sida. Stationen heter Saltarö 
Strand och där finns parkering. Jag möter dig där!   

 
 

 
 

 

http://www.jeanettemantel.com/medicinhjulet
http://www.saltarobnb.se/
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Att packa med:                                                                                                                               
* Varma kläder för de processer och ceremonier som sker utomhus:                                 
Ta gärna med ficklampa, regnkläder, gummistövlar…                                                                  
* Bekväma kläder då delar av vårt arbete sker inomhus på golvet.                                            
* Pendel om du har.                                                                                                                                     
* 3 stenar – varje sten ska lätt passa i din hand och kännas speciell för dig. 
Dessa stenar blir en början till ditt shamanaltare.                                                                                                     
* Ett färgglatt tyg som du kan ha dina stenar i. Det kommer att finnas 
handvävda tyger från Peru till salu.                                                                                                                                   
* Trumma eller skallra om du har.                                                                                                
* En Journal för dina egna anteckningar.     

Din anmälan sker genom att skicka e-mail till jeanette@sunpeople.se eller ring 
0733-39 23 19 om du har frågor och jag berättar mer.  

Varmt välkommen!  

mailto:jeanette@sunpeople.se

