
Wakker worden in een nieuwe wereld
Rejuvenation retreat Earth=Heaven

Opnieuw geboren worden. Daar gaat het over bij het Earth=Heaven
retreat op Rancho de Sueños. Je krijgt daar van 7 tot 12 april, tijdens
Pasen, het feest van bevrijding, alle tools voor aangereikt. Uit je jas, in
de Spaanse zon van La Zarza in Alicante.

Wat? Je wordt begeleid bij je proces van ontwaken en je leert alles over
de nieuwe samenlevingsvorm Society 4.0. Je denkt mee over een
gestroomlijnde wereld, waarin artificial intelligence onze werkweek
verkort en de geperfectioneerde mens kan doen waarvoor hij gemaakt
is.
Waarvoor dan? Daar gaan we het over hebben. Samen.

Achtergrond
Waarom? Uit de spirituele wereld zwelt het geluid aan dat de evolutie
van de mens zijn laatste fase bereikt. Steeds meer mensen ontwaken.
Spirituele geschriften wijzen al millennialang naar deze gouden eeuw,
waarin de bevrijde mens mag genieten van de hemel op aarde.

Ontwaakt, bevrijd, wijs of verlicht, het zijn termen die de staat van zijn
beschrijven, waarin je het verschil tussen bewustzijn en denken herkent.
Je kunt de sluier van het ego optillen en ontsnapt aan je
geconditioneerde gedrag. Als je een glimp van deze vrijheid hebt
opgevangen is het Earth=Heaven retreat voor jou bedoeld.

We helpen elkaar tijdens het retreat om te stijgen in bewustzijn. Zodat je
de verantwoording neemt voor je eigen geluk en jezelf verlost van
onnodig lijden. Je wordt vrij.
Met zulke mensen wil je wel een nieuwe samenleving opbouwen. Op
basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Daar gaan we meteen mee
beginnen. Tijdens het retreat. Een parallelle samenleving starten: hoe
ziet die eruit?
En hoe als de AI revolutie ons de technische ondersteuning biedt om
een samenleving met maximaal comfort te laten opbloeien?



Met in het vizier de kroon op onze beschaving: het bedwingen van de
veroudering.
Hoe serieus je deze droom kunt nemen, dat gaan de experts van de
Singularity University (Ray Kurzweil cs) je met hun lezing in detail uit de
doeken doen.

Programmaonderdelen

Presentaties:

Rejuvenation
● Als je bewustzijn in je lichaam brengt hef je energieblokkades op

en verjongt de atomaire structuur. In combinatie met lichtfrequentie
apparatuur en voedingssupplementen kun je een blijvende
verjonging ondergaan.

Human Centred
● Alles over de geïnnoveerde samenleving Society 4.0, van visionair

Bob de Wit. Een decentrale structuur geeft de macht aan de mens
en bevrijdt de bevolking uit de grip van het systeem.

Maximaal comfort
● De Singularity Group van Ray Kurzweil c.s. vertelt over de

mogelijkheden van AI en schetst een beeld van een
gemoderniseerde wereld en de geupgrade mens.

Satsang
Dagelijks. Spiritueel leraar Solomon Soul neemt je mee op reis naar je
ware zelf. Naar aanwezigheid. Naar de staat van puur bewustzijn, waar
je vrij bent. Je leert wat ontwaken is en hoe dat je leven verrijkt.

Coaching
Op jouw moment klop je bij een van onze gecertificeerde coaches aan
voor een gesprek om je geluk te managen.

Groepsgesprekken



Ontwaken doe je samen. Persoonlijke ontwikkeling ontstaat in gesprek
met gelijkgestemden die zichzelf verbeteren. We gaan het hebben over
Society 4.0, de nieuwe wereld en wat geluk voor jou betekent.

Recreatie
De natuur van Alicante in La Zarza is heel erg de moeite waard.
Een stiltewandeling brengt je dichter bij jezelf.
Chi Gong is een oosterse bewegingsoefening die voor iedereen
bereikbaar is en lichaamsenergie en doorbloeding stimuleert.
Meditatie is gericht op innerlijke vrede, je brengt bewustzijn in je lichaam.
Ontspannend is ook de excursie naar de wijnproeverij. En minder ver
van huis: wat dacht je van het zwembad aan huis. Op de range, 24/7
beschikbaar.

Introspectie
Retreat betekent letterlijk terugtrekken. Die kans word je deze week
voldoende geboden. De activiteiten zijn niet verplicht. Neem tijd voor
jezelf, word stil en leer de stem van je intuïtie herkennen.

Programma:

Vrijdag 7 april
11:00 Aankomst, acclimatiseren
13:00 Lunch
16:00 Openingspresentatie. Rejuvenation/welkom/instructies
19:00 Diner

Zaterdag
8:00  Meditatie
9:00  Ontbijt
10:30 Satsang met Solomon Soul
13:00 Lunch
16:00 Presentatie Singularity Group
19:00 Diner
21:00 Groepsgesprek

Zondag



8:00  Meditatie
9:00  Ontbijt
10:30 Satsang
13:00 Lunch
16:00 Presentatie Society 4.0
19:00 Diner

Maandag
8:00  Meditatie
9:00  Ontbijt
10:30 Satsang
13:00 Lunch
16:00 Excursie wijnproeverij
19:00 Diner
21:00 Groepsgesprek

Dinsdag
8:00  Meditatie
9:00  Ontbijt
10:30 Satsang

12:00 Vertrek


