
  

 

Wisdom Wheel Mentorship för dig som har en mesa 
 
Välkommen till Wisdom Wheel Mentorship som är totalt 5 möten med en 3timmars session 
varje gång för en djup och transformativ resa runt de fyra riktningarna + 1 session med fokus 
på hur du lever i balans och kraft i mitten av ditt Medicinhjul med en fot i varje värld av 
energi och materia. 
 
Det här Mentorskaps programmet är likt en 2:a omgång av shamansk träning med högre 
läror av energimedicin i varje riktning som vävs in i ditt personliga liv. Mellan mötena har du 
tid att integrera den healing som sker och förberedelsetid för nästa riktning. Jag 
rekommenderar minst 2 veckor mellan varje session, men jag är flexibel baserat på vad du 
känner kommer att vara bra för din healingprocess och uppgradering i shaman power. 
 
Välkommen till ditt Wisdom Wheel Mentorskap där jag skräddarsyr varje session för att 
passa dina behov till det du vill fokusera på i varje riktning. Här är en presentation av en 
grund för detta mentorskapsprogram där din mesa (och du) får en härlig boost! 
 
1, Syd. Förstärk din Healer mesa och dess medicinstenar med helande teman på hur ditt liv 
ser ut idag. Visdomslärorna i Syd arbetar för att leva i Ayni, leva i harmoniskt förhållande till 
allt i den materiella världen. Vi tittar på platser där du känner dig ur balans ex pengar, din 
kropp, ditt hem, jobb eller brist tänkande för att komma tillbaka till Ayni. 
Du förstärker din shamanska ryggrad med alla de initieringar du fick i Sydklassen.  
 
2, Väst. Förstärk din västmesa och Jaguar medicin genom att jobba med en förfader, skapa 
healing i ett karmiskt liv som fortfarande påverkar dig, igen gå igenom en dödsprocess av det 
som inte längre tjänar dig. Kartläggning av rädslodrivet beteende, egodrivna val, hur lever 
konflikter inom dig? Stärk din Pampa Mesa Yok-initiering och träna din tracking förmåga! 
 
3, Norr. Förstärk din visdoms mesa. Ditt själsliga syfte? Ändra ditt själskontrakt i den övre 
världen. Shapeshifting läror. Din destiny resa framåt... Stärk din Alto Mesa Yok-initiering och 
Kolibrins läror om glädjens nektar. 
 
4, Öst. Förstärk din visions mesa. Projektionsarbete, fördjupa det viktiga med att drömma 
och visionera, trumresa med kondoren för högre andlig visdom i den övre världen. Dags för 
ett shamanskt medicinnamn? Stärk din Kurak Akulley-initiering och relation med stjärnorna. 
 
5, The Master. Hur lever du praktiskt i centrum av ditt Medicinhjul. I den här sessionen väver 
vi ihop alla riktningar i din Ayni, din shamaniska kärna och shamandröm.  
 
Välkommen till en spännande resa för att stärka och utveckla ditt Medicinhjul! 
Kontakta mig på jeanette@amaize.se eller ring 0733-392319 och vi pratar mer detaljer.  
 
Jag ser fram emot att tillsammans skapa ett unikt shaman mentorskapsprogram för dig! 

 

Varmt välkommen! Jeanette 
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