
DRÖMTILLSTÅND
Omaktivering till din sanna essens

14-17 juni i Karlevi, Öland

Early Bird-pris 2.900:- vid anmälan innan den 1 mars 2019 
Ordinarie pris: 3.400:- Max antal platser: 9

Resan inåt till vår sanna essens börjar med ljudhealing och att medvetet 
kunna sätta oss i den frekvens där vi skapar våra liv. Innehållet i böckerna 
LIV - Allting avgörs innan det börjar, och Drömtillstånd - Där du skapar ditt 
liv, leder till inre vetskap om vår djupaste potential och också hur vår värld 
skapas och omformuleras. De tar oss till en världsbild bortom separation, en 
verklighet som lever parallellt med den vi ser och den osynliga faktor som 
just nu håller på att omforma Jorden. Vetskapen om att vi kan välja världs-
bild gör oss stabila med ett nytt ankare. Tilliten, som föds i tillståndet av frid 
och kärlek i kombination med tryggheten att vi är potenta skapare, är basen 
för att under vår retreat omaktivera vår sanna essens.

Retreaten Drömtillstånd är lagd på natursköna Öland med utsikt över 
Kalmar sund västerut och världsarvet, Alvaret, österut. En plats i total frid 
och skönhet som tydligt andas den magi vi kommer att alstra.
Miljön är en viktig del för att medvetet kunna sätta oss i välbefinnande och i 
full medveten kontakt med vår (skapelseprocess) skapandeprocess. 

Under retreaten låter vi oss tillsammans vara i ett skapande flöde där natu-
ren, sjungande kristallskålar, Gongs, trummor, röst, rörelse, färger, samtal, 
tystnad för längre och längre in till vår skapande essens. Pulsen mellan ljud 
och tystnad är uppläggets andning.



Vi möts fredagen den 14 juni kl. 19.00 och avslutar måndagen den 17 juni kl. 15.00
Platsen är Idélagret i Karlevi på Öland
Avgift: 3.400 kr. I avgiften ingår vegetarisk frukost, lunch och middag (fredag frukost - 
söndag lunch) samt fika under hela retreaten
Logikostnad tillkommer då det finns så olika standards att välja på.

Du bokar och ställer frågor på e-post till cesilia@creative-existence.com
Reservera din plats med anmälningsavgift 500 kr senast 24 maj.
Anmälan är bindande och återbetalas ej.
Resterande avgift betalas senast 14 juni.

Övrig information:
Böckerna LIV - Allting avgörs innan det börjar och Drömtillstånd - Där du skapar ditt liv 
av Cesilia Ekroth, är grunden i vår retreat och ingår i anmälningsavgiften. Det är inte 
nödvändigt, men fruktbart att ha läst dem innan. Böckerna skickas till dig vid anmälan.
Fördjupning, provläsning och videos av böckernas innehåll hittar du på:
www.bakomytan.se och www.creative-existence.com

Vi är här för att med full tillit stå kvar i oss själva, och skapa våra liv

Cesilia Ekroth och Carin Dackman är dina guider


