
 

 

Hela ditt Liv 
 Med Soul Healing och Destiny Work                                          

4-5 juli i Stockholms Skärgård 

 

Välkommen till en helg fylld av healing ljus som tar dig framåt i livet!  
Soul och Destiny work är för dig som längtar efter att komma vidare i din 
personliga utveckling, komma närmare din själsliga visdom genom healing och 
få ny inspiration och spirituell kraft till att leva ditt unika Destiny!  
 
Här nedan ser du en kort presentation om våra två dagar tillsammans. Healing 
ceremonier och 4 shamanska initieringar som vävs samman för att skydda och 
boosta din ljusenergikropp med förnyad livskraft. 
 
Första dagen börjar vi med att titta på den story som du lever nu och vad som 
behöver healing från ditt förflutna. Vi går in i en vacker healingceremoni som 
tar ut tung energi och som fyller dig med nytt ljus.  
 
Efter lunch introducerar jag SoulRetrieval, om hur du reser till ditt eget 
undermedvetna och hämtar hem själsljus, medicingåvor och kraftdjur. 
Spirituella gåvor som hjälper till att väcka instinkt och olika typer av kraft att 
använda i din vardag. Jag guidar dig på en trumresa in i din egen inre värld fylld 
av potential och själslig healing. 
 
I bara en session av SoulRetrieval läker djupa inre själsliga sår som kan ta många 
år i terapi. Det vackra med dessa sessioner är att healing sker i en ny känsla av 
helhet bortom intellekt, tanke och strategi. 
 
Vi avslutar dagen med en eldceremoni där du kan bränna det som 
energimässigt inte längre gynnar dig och även bjuda in nya drömmar och 
önskningar genom eldens transformerande kraft.  
 
Dag två fokuserar på resan med Destiny, dvs din livsresa härifrån och framåt.  
Nu går trumresan till den övre världen som håller gyllene potential för dig som 
du ännu inte manifesterat i ditt liv. Härifrån får du information och gåvor om 
det som kan bli. Destiny är något vi väljer i varje stund, något som hjärtat 
längtar efter och som håller oss i utveckling. Det är en fantastisk gåva tillbaka  
till dig och till vår värld när du delar den!  
 



      

 

Shamansk medicin jobbar i att harmonisera den inre världen med yttre 
manifestation så att kreativitet och skapande har fullt liv. Därför ger jag tid och 
utrymme till varje deltagare under den här helgen, att tillsammans se hur 
förändringar/inspiration/drömmar kan manifesteras in i det fysiska livet. 
 
De shamanska initieringar som du erbjuds under denna helg är: 
Kawak som öppnar hjärtats ögon och sätter det i relation med din intuition och 
förmåga att se in i världen av energi. 
 
Bands of Power för beskydd, ljusband av de fem elementen som vävs in i 
ljusenergikroppen.  
 
Samt de två högsta initieringarna enligt Inka traditionen. 
Mosok Karpay som fyller din ljusenergikropp med stjärnljus. 
 
Taitanchis Ren medvetenhet i regnbågens alla färger. 
 
Varmt välkommen till en spännande och vacker helg med Soul & Destiny Work. 
Inga förkunskaper behövs, bara en längtan att komma vidare i livet och vara 
öppen för att utveckla din spirituella natur. Även för dig som går eller har gått 
ett Medicinhjul är denna helg en kraftplats av healing och destiny. 
 
Pris: 3100:- Fika ingår, du tar med egen lunch.                                                                                                             
Plats: Saltarö i Stockholms Skärgård.                                                                           
Tips om boende: www.saltarobnb.se eller om du har bil www.siggesta.se  

Tid: kl 10-18 båda dagarna. 
 
Du anmäler dig genom att skicka ett mail till jeanette@sunpeople.se eller ring 
0733-392319 för bokning och frågor kring Shamansk Energi Medicin. 
 
Med kärlek och ljusa hälsningar 
Jeanette 
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