
En rejse til Bornholms hellige steder, og til nogle af 
øens chakra. 

Bornholm har mange såkaldte hellige steder, som man
skønner har været brugt til ceremonier for at ære jorden 
og himlen. 

På denne rejse besøger vi flere af disse steder, der er en 
del af det landskabstempel, som øen udgør. 
Et landskabstempel er et landområde, hvor der kan lokali-
seres energistrømme, og hvor der kan være opbygget en 
hellig geometri. Mange af stederne har fået lov at ligge 
ubemærket hen, således at man stadig kan mærke den 
oprindelige energi.

Inden for de senere år, har man opdaget soltemplet eller
’Woodhenge, som vi kender det fra England. 
Ved Soltempler er der fundet soltegn, som formentlig har 
været brugt til ceremonier. For nylig har man også fundet 
soltegn andre steder på øen.

Pilgrimsrejsen til Bornholm er for alle som er interesseret i
at arbejde med jorden som en levende organisme, hvor vi
bl.a. afdækker gamle, hellige og mytiske natursteder.

Denne tilgang til naturen og jorden giver os samtidig
mulighed for at arbejde dybere i vores egen indre natur.
På rejsen vil der således være mulighed for at skabe en
samklang mellem arbejdet i landskabstemplet og dybere
planer i ens eget sind.

Du kan deltage uden at have været med på andre rejser.
Men samtidig er det også en fortsættelse af sidste års tur
til Bornholm, hvor Soltemplet blev indviet og ligeledes
en fortsættelse af Malta-rejsen i dette forår.

Der er flere sammenhænge mellem de to øer, men især
er det tydeligt, at den stærke kvindelige energi som er
karakteristisk på Malta skal have større indflydelse på
Bornholm.

På rejsen får vi mulighed for at opleve de mange forskel-
lige lag der ligger gemt på øen og dykke ned i Bornholms 
skatkiste af mytiske steder.

Bornholm er en ø, der åbner mere op til de lag den 
indeholder, og vi får lov til at være med til at dykke ned 
i den guldgrube der ligger på denne vidunderlige ø i 
Østersøen.
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DAGSPROGRAM:

Hver dag morgen meditation. 

Vi skal fortrinsvisrejse på en skrå linje fra Syd til nord.
Her er programmets primære punkter sat op, men vi vil 
også besøge andre steder. Der kan ske ændringer i pro-
grammet. Vi bor på Pyttegården 3. km syd for Gudhjem 
vi kører i bus rundt på øen.

1. Ankomst – fælles aftens-spisning i Gudhjem

DAG 2
Hjerte chakra midt på øen, her er der flere steder vi skal 
besøge, også en enkeltstående bautasten, som vi vil se 
om vi kan afdække betydningen af. 

DAG 3
Østerlars kirke. 
Soltemplet, her vil vi primært koncentrere os 
om renselse.

DAG. 4
Nord på til Opalsø og Krystal sø, kronechakra. 

DAG 5
Ceremoni maskuline og feminine på soltemplet 
Middag på Stammershalle badehotel. 

DAG: 6
Der er flere muligheder, men programmet er ikke helt 
fast, vi vil fornemme os frem til hvad den dag skal 
bruges til. 

DAG 7 
Hjemrejse

Krystalsøen

PRAKTISKE OPLYSNINGER
                                                   
Turen er beregnet til max. 14 deltagere.

I prisen indgår: 
• Dobbeltværelse. Der bor tre eller fire i hvert hus, hvor
   der udover værelser er køkken og stue.
   Du kan stå på Bussen i Århus, Skanderborg , Odden og
   København, Jens Erik Andersen er deltager og Chauffør
• Morgenmad og madpakke, som deltagerne selv laver.
• Aftensmad første dag og festmiddag om onsdagen. 
• Der er inkluderet bus - bil på Bornholm.

Vi vil køre til Gudhjem, om aftenen, hvor vi kan spise 
sammen eller individuelt.

Turleder Bodil Egeberg

Pris: 7650 kr i dobbeltværelse, 
        eneværelse en merpris på kr. 850 kr 
        Deltager fra København 7350 kr 

Beløbet indbetales på konto: reg: 7670 konto: 1115281.
Depositum betales ikke tilbage efter 1.september og 
restbeløbet, 5000 kr. betales inden 1. september.

Deltagerne vil blive optaget i den rækkefølge, 
tilmeldingen sker (bemærk begrænset deltagerantal). 

Du er tilmeldt, så frem der er plads, når der er betalt 
depositum, og du har sendt oplysninger til mig om navn, 
adresse, telefonnummer og mailadresse.

Efter d. 1. september betales beløbet ikke retur, 
medmindre turen fra min side bliver aflyst. Du kan tegne 
en afbestillingsforsikring f.eks. hos europæiske, 
tlf. 33 25 252 5

Bodil Egeberg har i 14 år arrangeret pilgrimsrejser til: 
Malta, Irland, England, Iona Skotland og Island

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere på: 
Tlf. 86 57 91 01 - 26 17 91 01

Bodil Egeberg 
bodilegeberg@hotmail.com 
www.bodilegeberg.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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