
At	  gå	  den	  shamanistiske	  vej	  er	  en	  livsstil	  med	  gensidig	  respekt,	  forståelse	  
og	  omsorg	  for	  den	  verden,	  vi	  lever	  i.	  Når	  vi	  åbner	  vores	  hjerte	  for	  
verdenen	  af	  levende	  energi,	  forstår	  vi,	  at	  alt	  er	  forbundet	  og	  dermed	  også	  
har	  et	  gensidigt	  forhold	  energimæssigt,	  som	  vi	  enten	  kan	  fordre	  eller	  
forstyrre.	  I	  dette	  træningsforløb	  lærer	  den	  enkelte	  om	  disse	  energier.	  Når	  
man	  åbner	  sit	  hjerte	  vil	  kommunikationen	  med	  alt	  levende	  ligeså	  stille	  
etablere	  sig	  i	  et	  kærligt,	  energetisk	  og	  balanceret	  forhold.

Gennem	  ritualer,	  ceremonier,	  træning,	  øvelser	  og	  arbejde	  i	  naturen	  vil	  den	  
enkelte	  lære	  at	  kommunikere	  med	  naturen,	  åndeverdenen	  og	  sine	  
personlige	  hjælpere.

Træningsforløbet	  er	  målrettet	  de,	  der	  føler	  sig	  kaldet	  til	  at	  gå	  den	  
shamanistiske	  vej,	  for	  når	  først	  man	  træder	  ind	  på	  den,	  er	  der	  ingen	  vej	  
tilbage.	  Man	  indgår	  i	  et	  livslangt	  forhold	  med	  naturen,	  ånderne	  og	  alt	  
levende	  omkring	  os,	  hvor	  man	  gensidigt	  tjener	  hinanden.	  

For	  at	  kunne	  hjælpe	  andre,	  er	  man	  nødt	  til	  først	  at	  hjælpe	  sig	  selv.	  
Træningsforløbet	  vil	  i	  begyndelsen	  handle	  om	  en	  indføring	  i	  det	  
energetiske	  samspil	  med	  verden	  omkring	  os	  samt	  en	  indføring	  i,	  hvad	  
energi	  egentlig	  er	  for	  en	  størrelse	  set	  med	  shamanens	  øjne.
Dernæst	  vil	  vi	  begynde	  at	  arbejde	  mere	  personligt	  med	  de	  mønstre	  og	  
overbevisninger,	  som	  hver	  enkelt	  er	  formet	  af.	  Vi	  har	  alle	  en	  bagage	  med	  
os	  i	  form	  at	  læring,	  holdninger,	  indsigter	  og	  oplevelser,	  som	  har	  givet	  os	  en	  
helt	  bestemt	  perception	  af	  verden.	  Det	  shamanistiske	  arbejde	  udfordrer	  
denne	  perception	  og	  søger	  at	  heale	  og	  balancere	  de	  ting,	  som	  ikke	  tjener	  
os	  eller	  hindrer	  os	  i	  at	  udnytte	  vores	  fulde	  potentiale	  som	  mennesker.	  For	  
at	  kunne	  kommunikere	  med	  et	  rent,	  åbent	  hjerte	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  se	  på	  de	  
Filtre	  af	  frygt,	  sorg,	  modvilje,	  smerte	  og	  lignende	  følelser,	  som	  vi	  ser	  verden	  
igennem.	  

At	  sige	  ja	  til	  dette	  træningsforløb	  betyder,	  at	  du	  siger	  ja	  til	  forandringer	  i	  
dit	  liv,	  som	  vil	  ændre	  dig	  for	  altid.	  For	  når	  hjertet	  åbnes,	  og	  vi	  lærer	  at	  
kommunikere	  fra	  et	  rent	  hjerte	  i	  omsorg	  og	  kærlighed,	  kan	  vi	  ikke	  længere	  
vende	  tilbage	  til	  den,	  vi	  var	  før.
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Træningsforløbet	  skal	  betragtes	  som	  en	  grundlæggende	  indføring	  i	  de	  
basale	  shamanistiske	  metoder	  og	  vil	  til	  en	  start	  forløbe	  over	  et	  år.	  Det	  er	  
vigtigt,	  at	  man	  deltager	  alle	  gangene.	  Der	  vil	  være	  hele	  weekender,	  enkelte	  
dage	  og	  ceremonier,	  som	  arrangeres	  og	  som	  eleverne	  forventes	  at	  komme	  
til.	  Vi	  vil	  mødes	  omkring	  1	  -‐	  2	  dage	  om	  måneden.	  Har	  du	  ikke	  lyst	  til	  at	  
engagere	  dig	  på	  denne	  måde,	  er	  træningsforløbet	  ikke	  det	  rette	  for	  dig.
Så	  mærk	  efter	  om	  dette	  virkelig	  er	  den	  vej,	  du	  ønsker	  at	  gå.	  

Shamanismen	  er	  en	  smuk,	  udfordrende,	  spændende,	  til	  tider	  hård	  og	  til	  
tider	  fuldstændig	  fantastisk	  vej	  gennem	  livet,	  og	  personlig	  ville	  jeg	  ikke	  
være	  foruden.	  Den	  har	  gjort	  mig	  til	  en	  mere	  fuldendt	  udgave	  af	  mig	  selv,	  
vel	  vidende	  at	  der	  stadig	  er	  livslang	  læring	  forude.	  
Jeg	  kan	  derfor	  tilbyde	  dig	  indføring	  i	  den	  viden,	  jeg	  selv	  har	  tilegnet	  mig	  
gennem	  mine	  lærermestre	  fra	  Syd-‐	  og	  Nordamerika,	  som	  har	  fået	  
overdraget	  deres	  egne	  kundskaber	  af	  medicinmænd	  og	  -‐kvinder	  fra	  
traditioner,	  der	  går	  tusindvis	  af	  år	  tilbage.	  Det	  er	  derfor	  i	  dybeste	  respekt	  
for	  deres	  visdom,	  at	  jeg	  nu	  tilbyder	  at	  lære	  fra	  mig.	  Moder	  Jord	  behøver	  
Flere	  mennesker,	  der	  arbejder	  for	  og	  i	  respekt	  for	  den	  verden,	  vi	  lever	  i.	  
Og	  det	  er	  med	  det	  ønske,	  jeg	  tilbyder	  dette	  træningsforløb.

Når	  dette	  første	  grundforløb	  er	  gennemført,	  vil	  der	  blive	  mulighed	  for	  
yderligere	  træning,	  som	  er	  mere	  målrettet	  arbejdet	  med	  healing.

Træningen	  vil	  foregå	  på	  nedenstående	  adresse	  eller	  forskellige	  steder	  i	  
naturen,	  som	  jeg	  melder	  ud	  undervejs	  i	  træningen.

Prisen	  vil	  være	  1100	  kr.	  pr	  hele	  dag	  (minimum	  7	  -‐	  8	  t.),	  der	  arbejdes,	  incl.	  
te	  og	  kaffe.
Føler	  du	  dig	  kaldet	  til	  at	  deltage	  i	  træningsforløbet,	  uden	  at	  have	  de	  
økonomiske	  ressourcer,	  er	  der	  mulighed	  for,	  at	  vi	  kan	  lave	  en	  aftale	  om,	  at	  
betalingen	  delvis	  foregår	  gennem	  udveksling	  på	  anden	  vis.

Mange	  hilsner
Rikke	  Agersted

Hovedgaden 20, st. tv.  4140 Borup   Tlf: 28 18 70 44   www.helseklinikken-agersted.dk

http://www.helseklinikken-agersted.dk
http://www.helseklinikken-agersted.dk

