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Shamanism har definierats som ett sätt att tänka och leva men också som 

en botekonst för livets alla krisskeden. I traditionella kulturer har shamaner 

haft det övergripande ansvaret för människors balans med den omgivande 

naturen och alla andra arter och varelser, synliga som osynliga. Shamaner 

var garanterna för att stammen/samhället vandrade i skönhet. Livet 

genomsyrades av ceremonier och magi med syfte att bevara tillvarons 

dynamiska balanser eller att kreativt återskapa balanser som hade rubbats. 

I det 21:a århundradet där vi står inför klimatkollaps och katastrofal 

utarmning av biologisk mångfald behöver shamaner axla uppgifter på en helt 

ny nivå – inte bara global utan även kosmisk. Detta är shamanistisk aktivism 

– med fokus på ceremonier och magi med det primära syftet att skydda och 



försvara Moder Jord och bidra till balans i de stora ekologiska systemen och 

i de kosmiska kretsloppen. En magi för att manifestera det kosmiska i det 

jordiska. Shamanism utövad på detta sätt är en boteakt för kropp, själ, 

landskap, Jord och kosmos och den är ett verksamt sätt att bearbeta den 

egna ångesten och förtvivlan inför världens tillstånd. Den personliga kraft 

och visdom som shamanistisk aktivism kan föda fram är egentligen en 

sekundäreffekt av de globala och kosmiska dimensionerna.  

Den här kursen har sin grund i nutida runmagi och äger rum helt och hållet 

utomhus. Här är ett axplock av kursmoment: jordiskt och kosmiskt ansvar; 

vad bör skyddas och försvaras; när är djup magi möjlig; hur och var kan den 

utföras; magikerns förhållningssätt; magiskt beskydd; att bli det man 

sjunger; allierade i den ordinära och den icke-ordinära verkligheten; 

skillnaden mellan reaktiv, proaktiv och preaktiv magi; hur bemöta motstånd 

från maktens och exploateringens krafter och från vår egen skugga; tillit till 

det kosmiska medvetandeflödet; ceremoniell bearbetning av ångest och 

trauma inför destruktiva skeenden; hur kombinera shamansk aktivism i det 

fördolda med aktivism i den ordinära verkligheten; civil och shamansk 

olydnad – likheter och skillnader. 

Under kursdagarna arbetar vi både gemensamt och individuellt i landskapet 

med syfte att deltagarna ska finna fram till en egen väg att manifestera det 

kosmiska i det jordiska, vare sig det sker genom ceremoniell eller ordinär 

aktivism eller genom kombinationer av dessa.  

Kursplatserna ligger strax norr om Stockholm – Rösaring i Upplands-Bro och 

Runsa-berget i Upplands Väsby. Logi och mat ingår inte i kursen utan får 

ordnas av deltagarna själva. Praktisk information med tider och 

vägbeskrivningar mejlas ut vid anmälan. Obligatorisk kurslitteratur (i förväg) 

är min bok Runmagi och shamanism 5.0. Dessutom rekommenderas läsning 

av Esoterisk shamanism 2.0. Kursdeltagare kan beställa böckerna direkt från 

mig till specialpris à 100 kr/styck. 

Tider: Kl 10-17 den 14 och 15 oktober 2023.   

Pris: 1500 SEK.  

Anmälan: mejla till norrshaman@gmail.com och sätt samtidigt in 

kursavgiften på plusgiro 4229295-3 eller bankgiro 375-6038. Om kursen av 

någon anledning ställs in återbetalas hela avgiften. Begränsat antal platser.  

Jag har arbetat med runor och shamanism i drygt 40 år och skrivit ett flertal 

böcker om nordisk och samisk shamanism. Mer info om min filosofi och 

mina böcker på: www.norrshaman.net och norrshaman.blogspot.com 


