
Munay-Ki; Att ge från ditt hjärta! 

STF vandrarhem i Orsa, 9 - 11 Oktober 2020 

Uråldriga profetior från Anderna talar om en ny tid. 

Denna tid som vi idag lever i är en period av stor förändring, en tid där vi kan göra en 

fantastik skillnad i världen. De förutsäger ett nytt steg i människans evolution, att en ny 

andlig människa växer fram inom var och en av oss och tar sin plats på jorden. En person 

med visdom och kraft som lever fri från rädsla och vandrar i sin sanna natur, i sitt fulla 

potential och blir förvaltare av allt liv på jorden. 

Munay-Ki kommer från Inka Indianernas språk quechua; som betyder "jag älskar dig." 

Munay-Ki är nio initieringar för att bli och vandra som person med nytt medvetande som 

har accepterat förvaltarskap för hela skapelsen. Riterna som förs vidare via Munay-ki ekar 

genom många shamanska traditioner över världen, även om de uttrycks i olika former 

och stilar genom olika kulturer. 

De härstammar från stora och djupt helande initieringar och ett folk i Hindus dalen för 

25-30.000 år sedan. Ett folk av uråldrig visdom som sedan fördes till Amerika av de första 

medicinmän och kvinnor som korsade Berings sund för 13-17.000 år sedan. 

Dessa modiga resenärer påbörjade en resa som än idag ekar och påverkar världen 

genom de naturfolk som bevarat dessa initieringar. 

 

Munay-kins förändring inom oss: 

Genom att säga ja till denna kurs kommer ni att säga ja till en fantastisk resa i era liv. En 

resa där ni kommer att se och uppfatta världen genom nya ögon, se med nya perspektiv 

och ta er genom motgångar med en ny och djupare styrka. När ni kliver ur kursen efter 

tre dagar bär ni informationen att vandra som en ny människa om ni så vill, att nu kunna 

vandra från en plats där ni drömmer en ny dröm om ett liv av framgång både fysiskt som 

i din själ. När vi bryter oss fri från begränsande tankar och mönster via ceremoni lämnas 

istället rum för att nytt liv skapas runt oss. Att nu bära med oss styrkan och möjligheten 

att styra ditt eget öde och vandra med glädje, vänskap och harmoni. 



Munay-Ki hjälper oss att omsluta och manifestera fred inom oss själva. Att skapa en ny 

livskarta av möjligheter, harmoni och medvetenhet. 

Jag är hedrad att bjuda in dig att ta steget in i den Inka Shamanska traditionens Visdom, 

Healing och djupa personliga utveckling. 

Lärare: Victor Forselius - Hatun Apuchen 

------------------------------------------------------------ 

 

Info: 

Kursen kommer att hållas under vecka 41 av Victor Forselius och du investerar 3900kr. 

För mer kursinformation, registrering, kost och logi kontakta: 

Juri Jakobsson: juri.jakobsson@gmail.com eller telefon: 073 – 503 11 54 

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. 

Det som ingår i kursen är; Fika Kaffe/te, kaka och frukt under hela helgen, Föreläsning, 

Sammanfattningshäfte, Ceremonier, Meditationsövningar, Riter och Munay-ki stenar. 

 

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. 

För mer information angående kost och logi kontakta: 

Juri Jakobsson: juri.jakobsson@gmail.com eller telefon: 073 – 503 11 54 

Adress: 

STF vandrarhem i Orsa 

Gillevägen 3 

79433 Orsa 

 

Mer information om Munay- Kins 9 Riter finner ni på min 

hemsida: https://qeromedicine.se/att-ge-fran-ditt-hjarta/ 

 

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), helande, praktiska 

sessioner, demonstrationer, övningar och processer. Under kvällarna samlas vi runt 

levande ljus och ceremoni. 

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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