
 

 

 

Kvinnors Altare                                          
Medicinhjulet Väst 

 10-13:e Oktober 2019 på Mundekulla. 

 

Den Spirituella Krigaren 
Denna riktning handlar om att göra ditt skuggarbete och ändra din 
relation till hur du håller liv och död. Här jobbar du med att hela din 
relation till dina förfäder och karmiska strukturer som fortfarande påverkar 
ditt liv idag. Du lär dig att skifta engagemang med dig själv och det du 
upplever genom att träna dina mytiska ögon i vad vi kallar ”tracking” -att 
se bortom story och känslor till vad som är möjligt. Genom läror, 
meditationer och praktiska processer fokuserar västklassen på att vara i 
balans med livet. Vi lär oss att sann kraft kommer inifrån och syns i alla 
dina handlingar, i din närvaro, i ditt sätt att leva i världen.  
 
Arketypen för väst är Jaguar. Likt henne lär du dig att agera med en hög 
nivå at integritet, utan behov av fiender någonstans, leva och leda med 
Munay, kraften av kärlek och medkänsla.  
 
Vi ger uttryck för vildkvinnan och frisätter passionen som blir en kraftfull 
magnet av kärlek och energi genom skratt, dans och bara vara vild i 
kläder, färg och form i ett ceremoniellt rum.  
 
Välkommen att fortsätta din shamanska utbildning in i Väst av 
Medicinhjulet med läror och processer i Jaguarens medicin och visdom. 
Vi arbetar i ett momentum av förändrings processer och djup 
transformation med fokus på att hela karma, hur våra förfäder lever inom 
oss och hur döden håller oss i sitt grepp. Initieringen i Väst är Pampa 
Mesa Yok- Medicinkvinnan som jobbar med Moder Jords helandekraft 
och naturens cykler av visdom. 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Pris för Västklassen: 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.                                            
* Pendel                                                                                                                                         
* 3 stenar – En svart, en röd och en gul som blir din väst mesa.                                     

* 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. 

Hälsningar Jeanette 

 

http://www.mundekulla.se/
mailto:inka@jeanettemantel.com

