Ljusarbete-Resor 2023
Att var en ljusarbetare kommer att bli hela din verklighet. Det är inte ett vanligt arbete
8-5. Det är inget du stämplat ut ifrån. Det är hela ditt liv. Du sover, andas, äter, du går och
står i ljuset. När du arbetar för ljuset har du skrivit på en ljusdeklaration. Du kan inte välja
annorlunda. Jag har min i en ask som jag skrev på för länge sedan.

I ljuset kommer du bli kallad. Vi alla blir kallade men alla hör inte kallelsen. Vi kommer att
ta det där extra jobbet för att försörja oss, vi kommer att tro att vi MÅSTE det. Vi kommer
spinna på ett tag till i ekorrhjulet. Vi kommer att kämpa och sträva när vi är i 3D världen.
Sedan händer något. Du släpper allt du har för händer och fötter och går rakt in i
Himmelriket. Där är det ljus. Ja, jag vet. Det är som om ljusarbetare har en förmåga att gå
rakt under ditt skinn och lysa med den största ficklampa som finns, rakt in i dina gömda
sår. Och det smärtar. Jag vet. Jag har träffat flera ljusarbetare som triggat mig till edgen i
hela mitt liv. Och nu är det jag som triggar rakt ut på edgen. Det är liksom dags att vakna
kring det NU.

Vill du vakna från drömmen, skapa det livet du verkligen vill ha så ta chansen att vara
med i på en av mina/våra fantastiska resor. Du kommer aldrig komma tillbaka samma
som du var innan för det vill du inte. Du kommer transformeras ut i fingerspetsarna.
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Jag är förälskad på nytt,
Jag är hemma efter två fantastiska veckor i Egypten. Jag är förälskad. Jag lovar. Bara att
få arbeta med det jag älskar, bara att få se deltagare bli berörda, bara att få äta fantastisk
mat, bara av att vara på en plats som Gud satte en lite extra touch på. Jag är in love. Jag
har ju mitt speciella boende där sedan jag för första gången satte ner fötterna på
egyptisk mark för att bo på vintrarna och ha ännu fler retreats här.
Jag har ju ganska många resor framöver och de flesta blir fullbokade direkt så här är lite
extra information för dig som vill resa. Vill transformeras med mig genom yoga,
meditation, andliga övningar så klicka in och kika vad som skulle passa dig bäst.
Jerusalem i november kommer härnäst men 2023 finns ett smörgåsbord för dig som vill
transformeras på olika sätt. Det är så ljuvligt.
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Hurghada Transformation & Äventyr 66-17/2

Detta blir en blandning av andlighet och äventyr. Detta blir den tredje resan till Hurghada
och nu bjuder jag in dig till mitt hem då jag har bosatt mig halvåret i Egypten.
Du som har lust att utforska Hurghada med en blandning av mystik, kultur, gammal
visdom och mycket äventyr.
Jag ger dig möjligheten att genom min hjälp vara med om yoga, hjärtöppningar,
frekvenshöjningar, aktivering av ljuskoder, helig geometri och meditationer för att under
dessa tio dagar komma tillbaka till ditt inre hem och ursprungliga kraft.
Här kan du läsa mer: https://www.christinagrossi.se/aventyr-och-andlighet-i-hurghada/
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Egypten 3.0 Ljustemplen och Egyptens
heliga platser 11-22/3

Vi har precis landat hemma från magiska Egypten och planerar nu redan in vår nya resa.
12 dagar tillsammans med den djupa & dolda kunskapen i Egypten. Sharing, gemenskap,
transformation, kanaliserade meditationer kommer du att få uppleva med oss och vi
håller space för att du ska kunna landa i dig. Vi har varit i Karnak- & Luxor templet i Luxor
och åkt häst och vagn. Vi har åkt en 5-stjärnig båt över Nilen som var otroligt fin med god
mat och första klass service.
Vi har haft en kraftfull fullmånesmedition, hjärtöppningar och den vänskapen som blev
mellan alla var vacker att se. Vi hade arbetar med de 7 fysiska chakrana utefter Nilen och
fick avslutat i Nubian Village.
Vi har utforskat och känt av de olika energierna; maskulina och feminina i Edfu- & Isis
templet. Besökt Isis- & Hatsepsuts templet som blev mest berörande för mig då jag har
en inkarnation som Hatsepsut. Vi har redan nu några bokade så ta din plats om du har en
längtan.
Här kan du läsa mer: https://www.christinagrossi.se/egypten-mars-2023/
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Peru 18/4-30/4 LIMA – PUNO – CUSCO –
IQUITOS – TITIKAKA LAKE- SACRED
VALLEY- AMAZONAS.
12 DAGAR / 11 NÄTTER

Upplev Andernas och Kondorens kosmiska hjärta.
En helig resa genom Peru där vi kommer att besöka magiska kraftplatser, ta emot
uråldrig visdom från våra förfäder som kommer att hjälpa oss att minnas och
återuppväcka Ancestrala ljuskoder. Kallas din själ till Peru?
Det blir en inre resa genom hjärtat, genom alla bergen av rosenkvarts, vackra bäckar och
dalar. Vi kommer att bestiga Machu Picchu som sägs vara kronchakrat i världen,
promenera den heliga Inkaleden. Både Cusco och Titikakasjön sägs aktiveras Navel
Chakrat och står får den gudomliga feminina urkraften och det sägs också att det var där
allt började. Många menar på att urbefolkningen är människans ursprung. Det är därför
det sägs att Cusco är världens navel. Titikakasjön som är gränsen mellan Peru och Bolivia
sägs vara både feminin och maskulin, källan för kreativitet och uttryck. FULLBOKAT men
vi har fått fyra extra platser varav en är bokad!
Här kan du läsa mer: https://www.christinagrossi.se/sacred-heart-journey-peru-mars2023/
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Yoga & transformation Österlen 4-7/5

Följ med Christina Grossi under fyra dagar till Möllebacken på Österlen när våren möter
dig i precis rätt ögonblick. Möllebacken är en vacker gammal lanthandel.
Vi möts bortom tankar om oss själva och genom yogan och transformationen hittar vi vårt
inre.
Vi erbjuder Dig en fantastisk inre resa under fyra dagar för Dig som vill uppleva balans
och harmoni i magiskt vacker natur och helande omgivningar!
Meditativa dagar i såväl stillhet som rörelse. Vattnet-havet ligger tre kilometer från huset
och det är en vacker promenad ner till stranden.
Vi startar morgonen med Yinyoga/mediyoga och mantra eller andningsövningar med
Christina, och efter frukost finns egen tid för avkoppling, läsa, promenera, skriva, måla.
Här kan du läsa mer: https://www.christinagrossi.se/yoga-transformation-osterlen/
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Yoga- & Meditationsretreat Amalfikusten
15-22/5

Boka in dig redan nu för ett yoga- och meditationsretreat på La Selva i Positano på
Amalfikusten. Det blev fullbokat sist på två veckor!!! Det är vår fjärde resa tillsammans.
Följ med Mikael Modin och Christina Grossi till La Selva i Positano vid vackra
Amalfikusten för en oförglömlig resa i såväl det yttre som i det inre.
Vi erbjuder Dig en fantastisk inre resa under nio dagar för Dig som vill uppleva balans och
harmoni i magiskt vacker natur och helande Meditativa dagar i såväl stillhet som rörelse.
Här kan du läsa mer; https://www.christinagrossi.se/yoga-meditation-positano/
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Jerusalem 15-25 november

En transformationsresa utöver det vanliga!
Jag var helt transformerad efter min resa till Jerusalem och jag kommer tillbaka och
tillbaka. Det är något magiskt med platsen. Jag har levt här som judinna, det vet jag. Jag
har också gått bredvid Jesus när han predikade.
Det är de starkaste resorna jag någonsin gjort i mitt liv.
Vill du möta dig som det Sanna i din Kristusskrud? Vill du gå Via Dolorosa där Jesus gick
med sina lärljungar?
Då är det dags att följa med till Jerusalem där allt startade för 2000 år sedan.
Vi besöker flera av de platser jag besökte på min resa genom Jerusalem – Olivberget,
Gamla stan med Via Dolorosa och Golgata, Jungfru Marias kyrka, Maria Magdalenas
kyrka, Jordanien och staden Petra, Döda Havet.
Vi går säkerligen mellan 11-17000 steg om dagen så du ska vara i god fysisk form för att
kunna vara med.
Det blir en personlig och mycket andlig transformation.
Meditationer på kraftplatser och vandringar i gryningen till den gamla staden.
Sammanlagt möts vi tio dagar för arbete tillsammans och upplevelser och en dag är vi
hel lediga för att besöka den platsen som du fick mest kontakt med.
Utflykter; Döda havet. Jordanien och den Rosa Staden.
Jag är övertygad om att du kommer att älska Jerusalem som jag.
Här kan du läsa mer: https://www.christinagrossi.se/jerusalem-2023/
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Vill du åka med och vill ha en resa på avbetalning? Maila mig för mer info

Jag har ännu en gång blivit tillfrågad om jag vill komma igen till Marrakech så jag håller
på att titta på en resa dit i höst. Den kommer vara för dig som vill uppleva Saharas öken i
ett lyx tält eller ligga under bar himmel i tystnad under tre dagar, dricka mintte vid en
lägereld. Gå på den lokala marknaden i Marrakesh bland vackra tyger i alla färger och
dofter av alla de slag.
Stay Tuned!

Sat Nam

Christina
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