
 

 

                                    DestinyWork Program  

DestinyWork är en personlig klass på två hela dagar för dig som vill komma i ny 
kraftfull harmonisk relation och energi med ditt Destiny, ditt ”Why” Vi går in i 
healing ceremonier för både kropp och själ som tar bort blockeringar och 
boostar ljusenergikroppen med ny livgivande energi. Detta öppnar upp flödet 
och gör att framtida möjligheter kan göra sin download i nuet. Destiny handlar 
om att leva i Ja till livet, om att väcka potential som ännu inte har utvecklats och 
som får själen att jubla!  

Första dagen jobbar vi med healing i det som känns tungt eller blockerar din 
livskraft, en healing som jobbar både känslomässigt och själsligt. De element av 
healing som kommer upp i denna session tar vi in i olika ceremonier för att 
integrera och fördjupa inom dig. Vi jobbar också med ditt själskontrakt som 
håller energin för hur du skapar ditt liv och ser om det är något du vill förändra 
utifrån ett helande perspektiv. Vi avslutar dagen med en shamansk initiering 
som öppnar upp ditt intuitiva seende.   

Dag två guidar jag dig på en trumresa i ditt högre medvetande för att tona in på 
ny potential och nya möjligheter i ditt liv. Efter 1 ½ dag i vackra healing 
ceremonier och genom att ta emot två av de högsta shamanska initieringarna, 
lyser din ljusenergikropp på ett nytt expansivt sätt där livskraften blommar. Nu 
är det dags att göra en ny download av Destiny energi! som vävs in i en ny 
berättelse om vart du är på väg så att både tanke och känsla supportar din 
Destinyresa. Vi avslutar denna dag med en eldceremoni som ger nytt ljus och 
power till allt det nya inom dig. 

Att leva sitt Destiny är något helt fantastiskt. En tillfredställelse som kommer 
djupt inifrån själen. En kraftplats av inspiration utan motstånd eller push av 
viljestyrka. Välkommen att möta ditt Destiny som tar dig framåt i livet! 

Anmälan: maila till jeanette@sunpeople.se eller ring 0733-392319                                   

Pris: 10500:- lunch och fika ingår. 

Tid: Kl 9-18 Två dagar i följd. 

Plats: Saltarö i Stockholms Skärgård. Tips om boende: www.saltarobnb.se eller 
om du har bil www.siggesta.se  
 

Varmt välkommen!                                                                                                       
Jeanette 
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