
Längtar du efter att fördjupa din relation med kvinnokraften på en exotisk ö beskyddad 
utav valar och delfiner mitt i Atlanten? Då är DU Hjärtligt Välkommen att följa med oss på 

en drömresa där både den Vilda, Jungfruliga, Moderliga & Visa 
Kvinnans feminina energi får vecklas ut och blomma i en mjuk 
och kraftfull omfamning. Den här resan har sitt hjärta i kvinnliga 
initieringar och övergångar genom livets skeden, för att 
återuppväcka hennes vilda och sanna natur. Kom med och 
upplev dig själv i ceremoniella rum i kvinnosjälens ljus av kärlek 
och kraft.  
 
I vår västerländska kultur har initieringar till livets olika faser 
helt fallit i glömska. Vi lever i ett samhälle där ceremoni och 
själslig guidning in i vuxenlivet och dess olika uttryck inte längre 
har sin naturliga plats och många kvinnor trevar sig lite vilset 

fram i livet eller har helt tappat kontakten med sin kvinnliga magiska energi. Vi bygger 
vårt altare och välkomnar vildkvinnan, den vita jungfrun, modern och visdomenskvinna.

Följ med oss på denna underbara resa med bara kvinnor och 
möt andra Stjärnsystrar i glädje, stillhet, gemenskap  och 
healing. Denna vecka kommer vi tillsammans att skapa ett  
vackert tempel av visdom där vi yogar, går in i ceremonier , 
simmar med delfiner, möter valar, vandrar på kanten av 
vulkankratrar, njuter av flödande vattenfall och varma källor,  
vi vilar till de läkande vibrationerna från de Tibetanska 
klangskålarna.  Naturligtvis finns det tid att bara vara och 
bada i havet, poolen,uppleva huvudstaden Ponta Delgadas 
vackra gränder och njuta av sagolika Azorerna.

 
 

Annika Lynton & Jeanette Mantel



 

 Jeanette Mantel
Jobbar som healer och lärare i 
Shamansk Energi Medicin.  
För två år sedan skapade hon sin 
första helg retreat med Kvinnors 
initierings ceremonier baserade på 
shamansk visdom som inspirerade  
fler kvinnocirklar i Österrike och 
Schweiz. För Jeanette personligen 
har den största healingen genom den 
shamanska läran varit att hitta hem 
i sin kärlek till Moder Jord och till 
sin vilda kvinnosjäl.  
Läs mer ; www.amaize.se 

  Annika Lynton                                 

Pippikonstnärsjäl som lever andas 
och inspireras och berörs genom 
heliga härliga hjärtliga möten. 
Yogat sedan -80, ger sessioner med  
Tibetanska klang & kristallskålar 
och med helande oljor. Arbetar 
även med kreativt skapande enskilt 
och grupp genom mandalamåleri, 
symboler, sagor och drömterapi. 
Hållit flera kvinnoretreats både i 
Sverige och utomlands.  
Läs mer : www.aurorastarlight.com 

Workshop pris: 10.700:-  
Hotel & Flyg; Bokas genom Solresor. 
Idag är priset  från 8.690:- /delat rum med frukost 
Flyg & Logi ingår ej. 
För att boka och garantera din plats kontaktar du först 
Annika eller Jeanette sedan betalas workshopen, 
alternativt kan du betala en anmälningsavgift på 3.700:- 
och resterande summa 7000:- senast 21 April 2017.  

Ingår: alla utflyktsbesök, valsafari, delfinsim, transporter, 
ceremonier och processer.  
Det finns endast 13 platser till denna resa,  
vill du vara med anmäl dig snarast! 

Anmälan och frågor : jeanette@amaize.se eller 
annikatiarastar@gmail.com  
Du kan även ringa till Jeanette på 0733-39 23 19  och  
Annika på 0736- 73 16 65  

Vi bor vid havet på lyxiga Hotel Pestana Bahia Praia 
på ön San Miguel på Azorerna. Här är vi hållna i en 
paradisisk skönhet av blomstring och det stora havets 
vågor. Se mer;  http://www.pestana.com/en/hotel/
pestana-bahia-praia  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     Mer detaljerad information om 
våra ceremonier, utflykter och 

saker att ta med kommer när du 
har anmält dig. 

   Varmt välkommen!                                                 

Annika och Jeanette


