
  

          Healer Skills Program 

Klass 1 – Illuminationsprocessen 
I ljusenergikroppen finns all information om ditt förflutna, din nutid och 
framtid. Dess information informerar den fysiska kroppen och vår yttre 
verklighet, som magnetiskt för oss till vissa typer av relationer, människor och 
sammanhang. All den information som vi bär i vår ljusenergi återskapas på olika 
vis i vår yttre värld. 
 
I illuminationsprocessen jobbar vi med de avtryck i ljusenergikroppen som bär 
negativ information och lösgör dess tunga känslomässiga energi samt raderar 
strukturen som gör att dynamiken är aktiv. Illuminationer är grunden till all 
healing eftersom den jobbar med att lösgöra negativa strukturer som håller oss 
fast i det förflutna. Processen stärker immunförsvaret och frigör hur livsenergin 
på ett nytt hälsosamt sätt börjar flöda i kroppen.  
 
När vi helar känslomässiga trauman från vår historia, de kan uttrycka sig som 
återkommande problem i relationer och hälsa, får vi tillgång till mer livskraft 
och en ny känsla av frid. Utifrån det kan vi lättare förändra våra liv till allt det vi 
drömmer om. 
 
I den här klassen lär du dig att jobba med illuminationsprocessen som Healer. 
Vi tränar även intervju teknik och hur vi avslutar en healing session så att 
klienten bär med sig en ny känsla av vad som är möjligt!  

Välkommen till en underbar helg av visdom och praktik inom den anrika 
Andinska healingtraditionen. 

Jeanette   

 

 



 

Datum                                                                                                                             
Klass 1 – Illuminationer 16-18 oktober 2020                                                                  
Klass 2 - Extraktioner 4-6 december 2020                                                          
Klass 3 – Soul Retrieval 19-21 februari 2021                                                                         
Klass 4 – Riter för livet och döden 23-25 april 2021                                                                         
Du hittar presentationer av varje klass på 
www.jeanettemantel.com/helarensmedicin  

Den certifierade utbildningen i Helarens Medicin om 4 klasser                              
Pris 37000:- Betalar du en klass i taget är priset 10200:- inkl.moms. 
Kurskostnaden betalas när du bokar din plats. I utbildningen ingår kursmaterial 
om de olika helande färdigheterna i en nära personlig handledning från mig. 
Mellan klasserna möts över tfn eller Zoom för feedback och frågor på din 
träning i klientarbete. Vegetarisk lunch och fika ingår i kurskostnaden. 
 
Anmälan är bindande. Kan du inte vara med på någon av klasserna erbjuds du 
annan plats och tid för den modulen. Denna grupp är max 4 personer.  
 
Tid Klasserna går fre-sön med början kl 10 och avslutas ca kl 17-18 varje dag.  
Tips om boende: Saltarö Bed & Breakfast ligger vid Busshållplatsen Saltarö 
Strand med ca 7 min. gångväg till kurslokalen. Se www.saltarobnb.se eller 
www.siggestagard.se om du har bil. 
 
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.  

Att packa med                                                                                                      
* Varma kläder för eldceremoni utomhus                                                               
* Bekväma kläder då delar av vårt arbete sker inomhus på golvet                          
* Din Mesa                                                                                                               
* Pendel                                                                                                                    
* En Journal för dina egna anteckningar       

Skicka din anmälan till inka@jeanettemantel.com eller ring 0733- 392319. 
Varmt välkommen till Healer Skills! 
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