
 
En heldag ute i naturen och skogen för att hämta hem och balansera din kraft.

 
Guidat av Sami Hakala & Annika Panotzki 

Söndag 22 Maj kl 10.00 - 18.30 
Ute i lantlig miljö på landställe i Brottby, Vallentuna.

 

SHAMANSKT DAG RETREAT 
Divine Feminine & Masculine Power

SÖNDAG 22 MAJ 

Vi bjuder in kvinnor & män att mötas i Sacred space för att lära känna vad den heliga Moder Jord
Kraften och Sol Kraften verkligen representerar i vår fysiska kropp och energi. 

Vår fysiska realitet är uppbyggd av dessa polaritetskrafter som vi bygger vårt liv med. Under
många generationer har vi kommit ifrån vad sann maskulin och feminin kraft verkligen innebär,
hur den förkroppsligas och enas inuti oss. Det är med den du attraherar in hela din värld och
relationer.

Vi vill få dig att skapa djupa, autentiska relationer med andra och framförallt dig själv. 
 
Genom djupa processer med elementen Jord, Vatten, Eld och Luft guidar vi dig in i din sanna
kraft. 
Det blir trumresa, breathwork, rörelse, guidade meditationer, inre processer, blessing och
eldceremoni med cacao plantan. Under dagen bjuds på härlig vegansk lunch och vibrerande fika
.
En plats för helande möten och påfyllning. 



Sami och Annika har många års erfarenhet av shamanskt energimedicin, hållande av space
för transformationer, cirklar och privata sessioner. Deras vision är att guida människor in i
sin egna kraft, visdom och följa hjärtats väg. 
 
Annika öppnar upp sitt landställe för denna process där skogen håller många år av
energiarbete och ceremonier. En hållande plats att kunna slappna av på och fylla på själen
med näring från elementen. 

Vi ordnar med samåkning från Stockholm innerstad. 

Investering för dagen, inklusive lunch och fika 
1888 kr

Tag med en vän som behöver komma in i sin sanna feminina eller maskulina 

boka din plats
boka@consciouslife.se
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