I djup kontakt med dimensioner av dig själv
och din skapande kraft
28 november 11.00 - 29 november 16.00
2020
Kristallskålar, Gong och trumma färgar dagarna de här dagarna av nymåne.
Skal för skal lär vi känna oss själva bortom vårt vardagsmedvetande i skapande,
och meditativa tillstånd, där våra sinnen och intelligenser aktiveras.
Du kommer också själv lära dig kanalisera dina guider och din Akashakrönika.

Plats IdéLagret, www.idelagret.se
Investering för retreat inkl. vegetariska måltider är 1900 kr. Boendekostnad tillkommer.
Din anmälan är 500:- på Swishnummer 0730501900 där du skriver retreat november.
Den resterande summan betalas senast dagen innan på samma nummer.
För frågor om boende, kontakta Cesilia på tel: 0730 50 1900.
Ledare för retreaten är Cesilia Ekroth
www.bakomytan.se

Vi kommer att ha två dagar där du helt är i processen av att föda djupare lager av dig
själv och integrera hur du också manifesterar den du är i ditt vardagliga liv.
Du som inte har gjort Soul Realignment och vill göra det i samband med retreaten har
500 :- nedsatt pris för SR och retreat som paket.
Den sammanlagda kostnaden är då 4.300 :-.
(Priset för endast retreat: 1900:-)
Soul Realignments normalpris: 2900:-)
Du behöver inte ha gjort SR för att delta, men det är en fördel att känna till tidigare
mönster som hindrar dig, och ha fått dem renade.
Till dig som vill genomföra retreaten utan SR ber jag återkomma till mig med:
•
Ditt namn i det här livets början
•
Ditt namn idag
•
Orten du föddes på
•
År, månad och dag då du föddes
Till dig kommer jag ändå gå upp i Akashakrönikan och läsa av ditt energicenter,
ursprunglig själsgrupp, livslektioner och specialiteter du har för att transformera. Jag
kommer att ha plockat fram det till er alla deltagare (max 7) till retreatens början.
Har du frågor så bara kontakta mig på tel: 0730501900.
Vi kommer att vara en del ute i naturen, så jag ber dig att ta med varma kläder. Om
vädret inte fungerar för att vara ute i naturen så anpassar jag retreaten efter det, men
önskar samarbeta med de element som omger oss och ger oss näring. Te och tilltugg
finns mellan målen som är vegetariska och anpassade efter era önskemål.
Har du några speciella behov när vi planerar maten, så återkom till mig om dem är du
snäll!
Varmt välkommen!
//Cesilia

