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MEDICINHJULET VÄST  

17-19 Februari 2022 

Resan fortsätter med att hela de karmiska banden som binder oss med våra förfäder, 

historier från tidigare liv lösgörs. Arketypen Jaguaren är medicinen som vi möter och 

integrerar. Bygger broar mellan världar som håller liv och död. Vi tittar på våra 

skuggsidor, läker det som hindrar oss till att leva fullt ut.  

Förkunskaper: Medicinhjulets tidigare sydkurs. 

Pris: 4 600 kr per delkurs inkl veg lunch och fika. 
För mer info www.annialowentun.se 

 

MEDICINHJULETS BEHANDLINGSTEKNIKER, del 3 

20-22 Maj 2022. 

Soul Retrieval.  

2 årig påbyggnadsutbildning, shamansk healing. Du lär dig de anrika metoderna från 

Inca-traditionens Anderna och Amazonas för ett läkande genom alla generationer och för 

att läka andra. Det ingår träning/övningar i alla kursdelar så att du med säkerhet kan 

arbeta med andra. Varje klass bygger successivt vidare på de Inca-shamanska helande 

processers lära.  

Förlora en själsbit händer när fysiska eller emotionella trauman sker, det blir en obalans 

där vi förlorar en del av oss själva och vi kan känna oss tomma och vårt syfte försvinner. 

Enligt Alberto Villoldo motsvarar en session med soul retrieval många års terapiarbeten. 

Gädje, inspiration och frid upplevs omedelbart efter en session. Du lär dig att arbeta i 

den undre världen för att återställas till 

balans.                                                                                               

Förkunskaper: 2-årig utbildning Medicinhjulet  

Pris: 4 600 kr per delkurs inkl veg lunch och fika. 
För mer info www.annialowentun.se 

 

MEDICINHJULET-SHAMANENS VÄG DELKURS 1, RIKTNING SYD 

25-27 Augusti 2022, 2-årig utbildning 

Ett medicinhjul innehåller 4 st utbildningar, där varje del innehåller en av de 4 

riktningarna. SYD, VÄST, NORR & ÖST. Genom dessa riktningar helar och transformerar 

du dig själv. Väver en ny väv av och om dig själv till den väv du föddes med. En resa i 

dig själv där du lär dig olika processer som helar din historia och här tar du del av en 

livskunskap via Inkans tradition. Den bygger på ceremonier, visdomsläror och 

initieringar. Du bygger din egen MESA, som är ditt altare av medicin stenar, ditt 

”MEDICINKNYTE”. Genom Inka traditionen blir du vägledd att ta dem olika stegen i 

personlig & spirituell utveckling. Medicinhjulet bygger på gamla kunskaper & ceremonier 

som bevarats av ursprungsbefolkningen. En shaman reser mellan alla världarna av 

energi och materia och ser alltid till att vara i rätt relation för att skapa helande till sig 
själv, till andra & till Pachamama, vår Moder Jord. 

SYD. Här börjar din resa med ett helande genom arketypen Ormen och dess medicin. Vi 

ömsar skinn likt henne Själv och vi transformerar det förflutna, gamla mönster och 

historier vi bär på. Du börjar bygga din Shaman Mesa, ditt altare av medicin-stenar. Här 

får du 4 st shaman-initieringar från Inka traditionen som öppnar ditt helande till dig själv 

http://www.annialowentun.se/
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och sätter dig i relation till shamanens olika arketyper. Vi följer Ormen och lär oss att 

vandra i skönhetens tecken. 

 

Pris: 4 800 kr per delkurs inkl veg lunch och fika. 

För mer info www.annialowentun.se 

 

MEDICINHJULET NORR  

1-3 September 2022 

Nu har vi tagit oss igenom de tyngre energierna som omedvetet hållit oss tillbaka och rör 

oss mot Arketypen Kolibrin som flyger obehindrat, har tillit till att allt håller. Här blir 

Shamanens väg djupare för dig där vi kliver in i dem heliga cirklarna och du börjar se 

igenom illusionen bakom egots makter. Här gör du dina val utan rädsla, du vet att allt 

bär dig. 

Förkunskaper: Medicinhjulets tidigare kurser syd och väst. 

Pris: 4 600 kr per delkurs inkl veg lunch och fika. 

För mer info www.annialowentun.se 
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