
 

 

                                    Hur Shamaner Helar! 

Välkommen till en serie av 4 helgworkshops i Shamansk Energi Medicin 
på Själs Kärlek, Köpmangatan 5, Gamla Stan Stockholm. Kl 9-12.                                      

Pris för alla fyra 1700:-  Vill du boka en i taget är priset 500:- per gång. 

Det här är likt en mini resa runt ett Medicinhjul där du vid varje tillfälle får 
uppleva hur shamaner helar och även träna dina spirituella ögon på hur 
du skapar ditt liv, din dröm. I varje workshop ges även möjligheten att ta 
emot en initiering till shamanens värld och ta med dig hem en visdom att 
praktisera i ditt liv tills vi ses nästa gång. Varje workshop dag har sin 
medicin och sin shamanska arketypiska energi som vi utforskar genom 
olika ceremonier och meditativa rum.  

 
Hela serien “Hur shamaner Helar” ger dig en grund förståelse och lite 
träning i Shamansk Energi Medicin och dess vackra rum av healing och 
visionära processer. En erfarenhet du kan ta in i din vardag och fortsätta 
utvecklas med.  
 
En shaman är i grunden en Healer och det är där i det personliga 
helandet som en shaman börjar sin träning i energi medicin. Utbildningen 
runt Inkas Medicinhjul är en sådan början av djupt personligt helande 
vilket denna serie av workshops ger dig en upplevelse i. 
 
Varmt Välkommen! Du anmäler dig genom att skicka ett mail till 
inka@jeanettemantel.com samt swisha 1700:- till 0733-392319 med 
texten Hur shamaner helar och ditt namn. 
 
Om du hellre vill boka en workshop i taget eller bara en enstaka dag. 
Skriv då namnet på den rubrik du ser här nedan i din swish betalning på 
500:- 
 
Jag ser mycket fram emot vårens workshops i det som mitt hjärta brinner 
för, att dela Andernas mystik av helande rum där själen lyser starkare 
och allt blir möjligt! 

Med Kärlek,                                        

Jeanette Mantel 
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24/2 Vad lever du för story? 
 

Healing är ljus medvetenhet om vår kosmiska ljusmatrix och den enhet vi 
är med allt liv. I ett Medicinhjul lär vi oss att healing är fokuserad energi 
av ljus och intention ihop med kunskap om hur ljusenergikroppen, vår 
aura, håller information. Vi alla har healing kraft inom oss som väcks 
genom att vi helar det som är tungt, mörkt och smärtsamt i vårt liv. När vi 
helar vår historia och släpper gammalt får vi tillgång till oändligt mycket 
mer energi och kreativitet till hur vi vill leva det vi verkligen drömmer om! 

 
 

23/3 Den spirituella krigarens medicin 

Väst av Medicinhjulet handlar om hur vi lever i balans, kraft och harmoni i 
alla våra relationer. Den här dagen fokuserar vi på att träna vad vi kallar 
tracking – att se igenom illusioner, rädsla och ego strukturer. Jaguar 
medicin lär oss att gå med kraften av kärlek och hjärta. Vi avslutar med 
en initiering till Medicinkvinnan/mannen som hämtar kraft och 

värnar/vårdar livet med kärleken till Moder Jord. 

 

    28/4 Soul Retrieval Healing 

Själslig förlust är en spirituell sjukdom som ofta sker när vi är utsatta för 
fysiska och emotionella trauman som vi i stunden inte har resurser att 
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 med våra liv, ett tomrum vi försöker fylla med 
materiella ting. Denna dag guidar jag dig med en trumresa in i din inre 
värld där du har möjlighet att hämta hem ev. förlorade aspekter av dig 
själv och ett kraftdjur som en resurs till att integrera ny inspiration i ditt liv!  

 

25/5 Visionärens sätt att skapa  

Du är drömmen och den som drömmer! Enligt shamansk lära är livet 
precis så som vi drömmer det. Den här dagen handlar att medvetande 
göra din större dröm och träna visionärens sätt att se utan form, se 
bortom det du redan vet. En stark visionär ser möjligheter och väljer sitt 
språk till att manifestera sina drömmar. Kom till en härlig kreativ dag som 
öppnar dina spirituella ögon och ger förnyad energi till din dröm! 
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