
 

 

 

Medicinhjulet Öst 
 11-13 maj 2021 på Idöborg. 

 

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. 
 
Våra kursdagar börjar med  30 min. meditation kl 7.30 Sedan njuter vi av en 
ljuvlig frukost innan vi möts igen kl 9 för läror och healing processer i Shamansk 
Energi Medicin. Vi har paus 90 min. för lunch och middag, varje kväll ses vi för 
olika shamanska ceremonier.  

Jag ser fram emot att dela denna en helg i visionärens kunskap med dig.          

Varmt Välkommen!                                                                               
Jeanette                                                                                                                          

 
 

 

 



      

 

 

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

Plats: Vackra Idöborg i Stockholms Skärgård. www.idoborg.se                                   
Kost/logi per person med del i dubbelrum 3197:-,  i enkelrum 3517:- 
I priserna ingår helpension med underbar vegetarisk/vegansk mat, lakan, 
handdukar, bastu två tillfällen och tillgång till kajakerna. 
Kost/logi betalas i receptionen vid ankomst. 
Tid: Vi börjar kl 10 första dagen och avslutar vid 18:00 den 13 maj. 
 
Resa till Idöborg: buss går från Slussen till Stavsnäs. Tar du bilen finns stor 
parkering vid färjeområdet. Därifrån tar vi morgonbåten till Idöborg 
(återkommer om tid när turlistan är ute på Waxholmsbolagets hemsida) och 
åter sista dagen med kvällsbåten. Tur och retur biljett Stavsnäs-Idöborg kostar 
158:- Varje deltagare betalar sin egen buss/ båtresa/parkeringskostnad.   
 
 
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 Idöborg eller  
ring 0733-39 23 19 om du har frågor. 
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