
ATT VARA MÄNNISKA PÅ JORDEN... 
ÄR STÖRRE ÄN VI TROTT

Retreat 17 - 19 september eller  24 – 26 september 2021

Separationen på Jorden är historia. Och vi människor är inbjudna att släppa våra gamla 
mönster för att kunna följa med i Jordens evolution. Att vara människa har förändrats i 
grunden och vi kan samexistera i den Gudmlighet som nu är tillgänglig!

Jag, Inaya och mina assistenter Felix och Julia vill fira det nya tillståndet genom att arrangera 
en helgretreat som helt riktar in sig på att kunna uppleva energins väg från ren källenergi ner 
till fysisk materia. Förstå och börja hantera energiers, intentioners och affirmationers väg till 
manifestation. - För att helt och fullt kunna leva på Jorden och bli del av hennes gåvor.
Grunden – den feminina/maskulina enheten i hjärtat och våra 8 sinnen; mänsklighetens 
”verktyg” för att konkret kunna skapa, kommunicera och överföra information mellan olika 
språk, genrer och dimensioner är vårt fokus. De är vår förmåga att manifestera vårt sanna jag i 
samklang med Kosmos/Jordens samspelande flöde. 
Med naturen, vår kropp, vår hjärna och vårt hjärta i union bortom dualitet, kan vi ta till oss 
vår lyssnande och skapande förmåga utan kritik… utan att begränsa vår egen Gudomlighet… 
och kanske förändra synen på Gudomlighet, från något som är utanför oss själva, till att återta 
dess sanna natur av allt som är.
Som vanligt kommer kristallskålar, tibetanska skålar, gongs, trummor och andra högfrekventa 
ljud, tillsammans med guidade meditationer och kristaller hjälpa oss i vår rening och 
utforskning. De hjälper oss att integrea det nya.

Vill du vara med oss dessa dagar, så finns det några platser kvar bägge datumen. Vi kommer 
vara en liten grupp varje retreat, på 6 personer, förutom oss som håller i retreaten. Jag kommer 
att ge de som har gjort energirensingar genom Soul Realignment, eller är på väg att göra det, 
förtur till de få platserna, då de redan har grundat det som kommer.

Kostnaden för retreat i 2,5 dygn är 2220 Skr
Vi kommer att vara hos mig på IdéLagret och i kostnaden ingår vegetarisk kost och material 
under hela retreaten. Boendekostnad tillkommer, men vi göra gärna vårt bästa för att hitta ett 
boende som passar dig!
Tid fredag17 september kl 17.00 - söndag 19 september 15.00 eller  
       fredag 24 september kl 17.00 - söndag 26 september 15.00
Kontakt: Inaya Oakroot tel: 0730501900, e-post: inaya@bakomytan.se, www.bakomytan.se


