
 

 

 

Kvinnors Altare  
Medicinhjulet Öst 

 23-26 April 2020 på Mundekulla. 

 

Visionären 
I denna riktning lär du dig de olika stegen i hur du skapar verkligheten samt 
vikten av att bli medveten om dina projektioner och begränsande 
föreställningar kring vår värld och vad som är möjligt. Detta är visionärens 
heliga verk, att skapa och vara fullt medveten om vilka konsekvenser 
visioner/drömmar får när de manifesterar sig i den materiella världen.  
 
Arketypen för Öster är Örn/Kondor som lyfter dig till spirit, din intuition och det 
större perspektivet med ditt liv. När ditt dagliga arbete vägleds av närvaron av 
Spirit och din egen tydliga vision, kommer du naturligt guidas in i en djupare 
relation med din spirituella intelligens, som finns tillgänglig för att tjäna inte 
bara dig, utan allt liv. Budskapet från Örnen/Kondoren är att sprida dina egna 
vingar och leva dina högsta drömmar!  
 
Välkommen att ta det sista steget i cirkeln av ett Medicinhjul. I och med det har 
du ett altare fullt av medicin, fullt av power, healing, och visdom till att bli en 
stark visionär- shamanen som drömmer sin värld in i verkligheten. Initieringen i 
Öst är Kurak Akullek, den medicinman eller kvinna som hämtar kraft och 
information från stjärnorna. En Kurak har förmågan att skapa harmoni och rätt 
relation i alla situationer, oavsett hur utmanande de är. 
 
Jungfrun är en del av oss kvinnor som likt våren skapar nytt i varje stund, hon 
ser livet med fräscha ögon i sin ljusa renhet. Denna helg välkomnas hon in i var 
och en av oss med sin kreativa kraft, och in i den större gemenskapen av 
kvinnor.  
 

Varmt Välkommen till en helg med visionärens kunskap i vårens ljus!                                                                               
Jeanette                                                                                                                          

 
 

 

 



      

 

 

Pris för Östklassen: 7500:- som betalas vid anmälan. 

Plats: Underbart vackra Mundekulla Retreat Center www.mundekulla.se  
Kost/logi per person för tre dygn inkl. moms som betalas i receptionen vid 
ankomst. 
Enkelrum med egen dusch/wc –  2850 kr 
Enkelrum med gemensam dusch/wc – 2400 kr 
Del i dubbelrum med egen dusch/wc – 2400 kr 
Del i dubbelrum med gemensam dusch/wc - 1950 kr 
Del i trippelrum med egen dusch/wc – 2100 kr 
Del i trippelrum med gemensam dusch/wc -1875 kr 
Plats i egen sovalkov bakom draperi (inkl. madrass, täcke, kudde) 1800kr 
Alla priser är inkl. moms. 
 
Tid: Receptionen öppnar 16:00. Vi börjar 17.00 på torsdagen och avslutar 16:00 
på söndagen. 
 
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.                                            
* 3 stenar till din visionärsmesa                                                                                                    

* Trumma eller skallra om du har.                                                                                                
* En Journal för dina egna anteckningar.     

Varmt Välkommen med din anmälan som sker genom att skicka e-mail till 
inka@jeanettemantel.com med ditt önskemål om logi på Mundekulla eller  
ring 0733-39 23 19 om du har frågor. 

 

http://www.mundekulla.se/
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