Följ med på en magisk resa till pyramiderna i Bosnien
och Jungfru Marias mirakel och uppenbarelseplats i
Medugorje, 15-22 maj – 16
I resan ingår:


Transfer Split – Medugorje, Bosnien t or



Kurs med bl a följande innehåll: Attraktionslagens och intuitionens kraft, kunskap
om hur man förebygger skador i muskler och leder, yoga, qigong och avslappnande
massage + massor av glädje och harmoni…



Boende med halvpension på hotell Villa Petra i Medugorje – Vi kommer att ha
hotellet för oss själva, få njuta av husets egna viner och likörer under
kvällsmiddagarna i hotellets trädgård om vädret tillåter… Halvpensionen med frukost
och trerättersmiddag gäller alla dagar utom den dagen vi åker till Sarajevo/Visoko…



Familjehotellet Villa Petra ligger endast 200m från den plats där Jungfru Maria
uppenbarade sig inför några barn 1981… Denna plats, som idag kallas för Blå
Korset, har mycket starka energier och där kan man meditera så ofta man vill…Under
denna vecka hoppas vi även att få lyssna till Vicka, som är en av de som mött Jungfru
Maria och som idag kanaliserar hennes budskap…



Vi kommer även att göra en fysisk och själslig vandring upp till det heliga korset
på ett berg där vi kan meditera och njuta av utsikten över Medugorje…



Heldagsutflykt till de fem pyramiderna i Visoko samt besök i huvudstaden
Sarajevo - Vi besöker den ca 29 000 år gamla solpyramidens inre tunnlar där man bl a
har hittat runskrift på flera ton stora megalitstenar. Dessa stenar strålar kraftfulla
energier…Där finns möjligheter att meditera i den fantastiskt friska och rena luften
som innehåller mycket negativa joner och höga halter av bovis som har en terapeutisk
läkande effekt på oss människor (man har uppmätt halter på upptill 50 000 bovis och
18000 bovis har redan en enorm läkande effekt)…Under resan kommer vi även
besöka Sarajevo, som är Bosniens huvudstad, och smaka på bosniska specialiteter …



Picknickutflykt till det magiska vattenfallet Kravica…

Hotell Villa Petra

Villa Petras trädgård

Solpyramiden i Visoko

Meditation vid en av
solpyramidernas energifyllda
megalitstenar

Jungfru Maria i Medugorje

Du är välkommen på en upplevelseresa Du aldrig
kommer att glömma!!!
Resekostnad 10 500 kr exkl flygbiljett. Du kan
boka din biljett från Luleå-Split i Kroatien med
www.kroatienspecialisten.se där vi har förbokat
12 platser.
För att försäkra Dig om en plats på resan vill vi
att du anmäler Dig snarast eftersom många
platser redan är bokade.
OBS! Begränsat antal platser!!

Anmäl Dig och få mer upplysning från Regina Ainosdotter Mäki 070-3207575,
regina.0978.60082@telia.com eller Anita Alalehto 070-2515380 anita.alalehto@spray.se

