En Shamans Resa; Taiwantisuyukuna Kallpa!
Kraften av de fyra väderstrecken,
Orsa, 1 - 3 Maj 2020

Kliv in i den Inka shamanska traditionens visdom och möt kraften av de fyra
väderstrecken!
Den inka shamanska traditionen och dess visdom har rört människors hjärtan i över
5000 år. Det är ingen tillfällighet att Q`ero Indianerna lärt mig att det är en tradition
som de kallar: ”Vägen genom hjärtat” då den är uppbyggd av skönhet, ödmjukhet
och medkänsla. Under denna kurs kommer ni att få ta del av denna vackra tradition
av visdom, healing och djupa personliga utveckling för att rena ditt förflutna så att
du i flöde kan skapa ditt framtida liv.

Hur ser din själs trädgård ut? Har du börjat plantera de frön som
skapar de blommande träd som du vill möta i framtiden?

Genom år av träning och resor till Perus heliga berg har Inkas Q´ero Shamaner delat
med sig till mig av deras uråldriga visdom om vårat energifält och dess anatomi. Vi
vet att kroppen har organ och är en komplex och fascinerande mekanism men när
jag nu studerar energifältet ser jag hur denna anatomi är minst lika djup och
komplex som vår fysiska kropp. Under denna kurs kommer du att lära dig hur du
genom själen når energifältets anatomi för att väcka ett högre medvetande, att
manifestera balans i livet och inom våra fysiska kroppar.
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Du kommer att lära dig kraftfulla verktyg som djupa reningsprocesser där vi
använder oss av tusentals år gamla och traditionella behandlingsformer av att hela
med stenar. Dessa verktyg från jorden kommer att hjälpa dig att se själsligt helande
från en helt ny plats. Möt djup kunskap för att rena klientens ljusenergifält och
undermedvetna för att sedan belysa själen med rent ljus.
Shamanen vandrar en väg där vi kliver bortanför rädsla för att inte längre agera från
en plats av dömande, ilska eller drama. Från den platsen vandrar vi med hög
integritet som fredfulla krigare och finner vår själs sanning och värderingar för att
vandra i service för världen, samhälle och våra medmänniskor. Lär dig att kliva ur
tunga mönster som binder och försvagar dig i livet och som får dig att kompromissa
dig själv. Välj istället att vandra med själens styrka, klarhet och balans i skönhet på
moder jord.
Genom att ta del av denna vackra visdom möter du även uråldriga riter och
initieringar som härstammar från Inkas shamaner för att börja bygga en ny
regnbågskropp som i sin tur påverkar dina celler och ditt DNA.

Jag är hedrad att bjuda in dig att kliva in i den Inka Shamanska traditionens Visdom,
Healing och en djup personlig utveckling. Jag välkomnar dig nu till att påbörja en
fantastisk resa där du får ta del av och lära känna den Inka Shamanska vägen genom
healing och personutveckling som Inkas indianer lär mig och lämnar efter sig till oss
alla i en fantastisk visdom. Vi har nu möjlighet att återigen ta kontroll över våra liv,
känslor och det öde vi faktiskt vill skapa. Att drömma fram världen till manifestation.
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Lärare: Victor Forselius - Hatun Apuchen

Kursen kommer att hållas under vecka 18 av Victor Forselius och kostar 3900 kr.
Innan kursen betalas en deposit på 2000kr in till samma kontonummer och du kan då
även välja att betala in hela beloppet för kursen eller betala in resterande 1900kr
senast en vecka innan kursen startar. ”Observera att depositionen inte är
återbetalningsbar”
Inskrivning och registrering sker till Juri Jakobsson.
Juri Jakobsson: juri.jakobsson@gmail.com eller telefon: 073 – 503 11 54
Betalningsinformation:
* Qéro Medicine
* Bankgiro: 5024-8327
Skriv ditt namn samt kurs i meddelandefältet ex (NamnLillaM) så att jag vet vem som
betalat. ”Betalningen kan i vissa fall även betalas kontant på plats om
överenskommelse gjorts.
VIKTIGT: Medtag en utskriven kopia på din betalning till kursen och ge denna till
assisterande.
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Kost och logi:
För en ultimat upplevelse kan ni även under dessa dagar bo i varm och mysig miljö
på STF vandrarhem i Orsa, där också kursen kommer att hållas.
Vandrarhemmet ligger på en liten höjd med naturen nära och med mysig utsikt över
Dalarnas landskap kommer du att föras in i rätt sinnesstämning för kursen.
Priset för boende gäller från torsdag kväll till söndag:
Helpension (enkelrum) 2700kr
Helpension (delat rum) 2300kr
Helpension (Externt boende) 1400kr (frukost, lunch & middag)
Kaffe, te med tilltugg finns att tillgå ett par gånger om dagen.
Du kan välja att stanna kvar en natt extra efter kursens slut för: 700 Kr. inklusive
frukost.
Slutstädning, Sängkläder, badlakan och egen handduk ingår.
All betalning för kost och logi sker genom STF Vandrarhem i Orsa vid ankomst eller
vid bokningen.
Adress: Gillevägen 3, 794 33, Orsa
Kontakta: STF Vandrarhem I Orsa – Tel: 070 – 255 04 18
Mail: info@orsavandrarhem.se
bg 162-3016
Swish: 123 520 02 82

Info:
Vi börjar varje dag kl 09.00 och avslutar dagen vid kl 21.00 men det kan hända att vi
under vissa dagar drar över tiden eller i vissa fall slutar lite tidigare.
*Detta händer under en dag: I allmänhet kommer varje dag innehålla meditation,
undervisning, helig rörelse och dans (rörelser öppnar och för oss i kontakt med vårt
själsliga plan), healing, praktiska sessioner, demonstrationer, övningar och
processer. Under kvällarna samlas vi runt levande ljus och ceremoni.
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Att ta med:
◦ Bekväma kläder: Ta med bekväma kläder då mycket av kursen och arbete sker
inomhus på stolar eller på golvet.
◦ Utomhus kläder: Ni skall vara beredda för ceremonier på kvällarna samt för
utomhusaktiviteter. Du kan behöva ta med en rock eller jacka, stövlar, regnkläder.
◦ Pläd eller Yogamadrass för att använda dig av på golvet.
◦ Journal och penna för dina anteckningar.
◦ 2 svarta/ mörka stenar: För Hucha Rumi reningsprocessen, (Stenarna behöver
komma från en flod, sjö eller ett hav, vilket vatten som helst för att processen är i
kontakt med elementet vatten). Ta med dessa i en liten tygpåse.
◦ 2 ”kristaller med spetsar” som du ska kunna hålla i varsin hand för
healingprocesser. Ta även med dessa i en liten tygpåse.
◦ 4 stenar - varje sten ska passa lätt i handen och beröra eller tala till dig på något
sätt. Stenarna kommer att bli början av din mesa, (Ett altare av kraft som vi
använder i healing för oss själva samt för våra klienter).
◦ En liten ceremoniell duk för att hålla dina stenar "Khuyas" - cirka 50 "x 50"cm.
◦ Trumma eller skallra om du har en.

Varmt välkommen att ta del av dessa läror för att skapa en ny väg, en ny styrka för
att styra ditt öde mot den väg som skapas av dina drömmar. Finn din egen inre
healingkraft och ditt ursprungliga ljus genom djup healing och ceremoni.
Varmt Välkommen!
Tukuy Sonqoymanta, "Av hela mitt hjärta"
Victor Forselius – Hatun Apuchen
Juri Jakobsson – Huaman
www.Qeromedicine.se
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