
MÖTA TRUMMAN 
i Stora Jurtan på Juvengård

Den här kvällskursen är för dig som är nyfiken på den shamanska världsbilden och som vill få lära sig 
att göra trumresor! Du får ett första intryck och kanske är det början för ditt fortsatta shamanska 
arbete. 

Vi berättar lite om våra erfarenheter och de lärorika stunder ifrån våra personliga vägar med trumman 
och det shamanska sättet att se på världen. Fokusen ligger dock på att Du får lära dig hur man reser 
med hjälp av trumslaget, vilka olika tillgångs-vägar som finns, hur man ställer frågor och kan tolka och 
ta emot svaren! 

Du får tillgång till en bit av Andevärlden, målet är att resa för att hitta ett kraftdjur och att du kan 
känna av om det här sättet vore en väg för dig att utforska mera! 

Om vädret tillåter jobbar vi båda inne i jurtan som ute i stencirkeln. 

Den här stunden riktar sig alltså till nybörjare, erfarna „trum-resenärer“ är välkomna till våra fullmåne-
ceremonier! 

Tiden är inne att mötas i våra hjärtan och arbeta tillsammans. 

Det finns många sanningar och vi kan lära oss mycket av varandra. 

Ledning Jeannette Med båda benen på marken, händerna i jorden och huvudet 
uppe i himlen bland stjärnorna - det är det sättet Jeannette 
trivs och agerar i det här livet. Utbildad i bla 
läkeörtsmedicin, coachning, kraftsångs-arbete och tibetansk 
massage. 

Heinrich Han är en shamansk vandrare mellan olika världar, mellan 
himlen och jorden. Under 37 år har han med stor passion 
privat och i sin yrkesposition guidad människor i deras 
helande och personlig utveckling. 
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Som team bjuder vi regelbundet in folk för att bla fira fullmåne- och årshjul- 
ceremonier, och gör healingscirklar på Juvengård. 

Datum 8 april 2022 fredag kl.18.00 - 20.00

3 juni 2022 fredag kl.18.00 - 20.00

Tid Drop in från kl 17.30 
Öppning av cirkeln i Stora Jurtan sker kl 18! 
Tanken är att vi sjunger och tonar i ca 2 timmar (till ca kl 20) 
Därefter finns det tid och plats i bistron för att ta en kopp té tillsammans, samtala 
och lära känna varandra och på ett mjukt sätt komma tillbaka till vardagslivet för att 
sedan tryggt kunna åka hem

Kurs-språket Svenska, Tyska, Engelska

Pris Din investering för hela kvällen inkl fika efteråt är 280 SEK 
Betalning löser vi på plats, kontant eller via Swish!

Lokation Alla är varmt välkomna till Juvengård, Sjömillan 3, 364 33 Åseda. 
 www.juvengard.com

Ta med I Stora Jurtan finns det yogamattor, kuddar och filtar. 
Det kan dock vara bra att du tar med dig ett extra par varma strumpor eller en kofta. 
Temperaturen i jurtan kan variera.

Infos & Boka För att boka din plats eller för dina frågor hör av dig till Jeannette under 070 352 89 
36 eller via info@sjalsgnista.se
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