
  

          Healer Skills Program 

 
Klass 3 – Soul Retrieval 

Själslig förlust är en spirituell sjukdom som ofta sker när vi är utsatta för fysiska 
och emotionella trauman som vi inte har resurser att i stunden bearbeta 
hälsosamt. Enligt ett shamanskt sätt att se, förlorar vi då en del av vårt ljus, en 
del av vår själspassion och kraft som hamnar i vårt inre omedvetna 
skugglandskap. Följden är att vi ofta känner oss tomma och utan större mening 
i våra liv, ett tomrum som vi försöker fylla med materiella ting. Personer som 
gått många år i terapi uttrycker att i endast en session av Soul Retrieval 
återfinns glädjen och en känsla av att ha tillgång till hela sig själv.  

I den här klassen lär du dig att jobba med klienter i Soul Retrieval och den undre 
världen av potential, kraftdjur och healing.  

 
Välkommen att fortsätta din träning i Healer Skills. Här fördjupar vi Helarens 
medicin och kunskap om hur vi gör extraktioner i den undre världen, dvs hur vi 
tar ut negativ energi från det omedvetna under en Illuminations process. Du lär 
dig även en vacker ceremoni för hur klienten integrerar soulhealing, skriver om 
själsliga kontrakt, och jobbar med kraftdjur. Det är en vacker helg fylld av 
själsligt ljus!  
 
För att ta del av denna klass behöver du ha gått din Norrklass i Medicinhjulet 
samt helst ha med dig en kristall för Extraktioner. Se nedan för tips.  

Varmt Välkommen!                                                                         

Jeanette 



 

Datum                                                                                                                             
Klass 3 – Soul Retrieval 24-26 januari 2020                                                          
www.jeanettemantel.com/helarensmedicin  
Pris HealerSkills klass 3: 7500:- ex moms. I utbildningen ingår kursmaterial om 
de olika helande färdigheterna i en nära personlig handledning från mig i 
klasserna. Anmälan är bindande.  
 
Lunchcatering med vegetarisk mat i tre dagar kostar 336:- 
 
Tid 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 10 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. Jag möter dig där!   

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                                                                                  
* En klar kristall med 2 spetsiga sidor för extraktioner. (finns att låna i klass)    
Tips att beställa på www.sacredessence.co.uk                       

http://www.jeanettemantel.com/helarensmedicin
http://www.saltarobnb.se/
http://www.siggestagard.se/
http://www.sacredessence.co.uk/
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