EN OPDAGELSESREJSE I BORNHOLMS KRAFT
PILGRIMSREJSE TIL BORNHOLM

23. til 28. maj 2017
Vi besøger på turen flere af de allerede kendte landskabstempler, hvor man gennem stilhed og meditation
vil kunne sanse stedernes energier. Vi undersøger i fællesskab nye steders energistrukturer, og gruppen vil
blive en aktiv del af den videre udforskning af Bornholms potentialer som pilgrims ø.
Den særlige kraftfuldhed, der findes på disse steder kan blive en ’port’ til at gå indad i eget sind og være
medskaber af en cirkulation mellem ens egen indre essens og jordens energistrømme.

Jeg har gennem flere år lavet pilgrimsrejser til Bornholm,
alene og med grupper. Og for hver gang har jeg oplevet
mere og mere tydeligt, hvordan øen i disse år åbner op
for sit potentiale som en pilgrims ø.
Det er blevet klart for mig, at øen er fyldt med allerede
kendte hellige steder fra arkæologiske udgravninger,
landskabstempler, kraftfulde chakraer og formodentlig
endnu mange ukendte hellige og kraftfulde steder.
Dette er en ø, hvor man kan komme i tæt kontakt med
naturens åndelige sider, hvis man som ’besøgende’ er
parat til at se bagom det fysiske landskab.
Gennem disse oplevelser bliver det tydeligt, hvor meget
vi har at vinde ved at genfinde den åndelige kontakt med
naturen og dens mange forskellige former for liv.
Vi indgår så at sige i et samarbejde med naturen, for at
bevare naturens potentiale til at understøtte en

fredelige og åndelig udvikling hos det enkelte menneske
og i verden som helhed.
Mine pilgrimsrejser tager udgangspunkt i Geomanti,
en gammel lære eller visdom, der handler om at kunne
’læse’ landskabet og fornemme energifelterne. Det er
forudsætningen for at kunne samarbejde med naturen
og de ’beboere’, den huser.
Landskabet ses som et levende væsen, der ligesom den
menneskelige krop har energilinier, hvor energien
strømmer frit eller stoppes og blokeres. Overalt på
planeten flyder disse energibaner/leylinier gennem
landene, og de kan ofte være forbindelsesled mellem
flere kraftfulde steder, også benævnt som landskabstempler.
Man kan sige at Geomanti handler om at opøve evnen til
at kunne læse og tyde meningen med den fortælling, der
ligger gemt i landskabernes forskellige strukturer.

www.bodilegeberg.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Turen er beregnet til 12 deltagere.
Kursus pris:
3720 kr. incl. :
• En middag sidste dag.
Kursussted Kjelseby syd for Gudhjem
• Lejlighed med dobbeltværelse + morgenmad og
madpakke 2800 kr eneværelse 500 kr ekstra
Du betaler for værelset ved ankomsten.
• 3 x aftensmad i Gudhjem beregn ca. 600 kr
samlet pris 7120,- (uden aftensmad)
Kursusgebyr
kr. 3.720 betales ved tilmelding.
Efter 1. marts betales beløbet ikke retur medmindre
kurset bliver aflyst. Indbetales på
konto: reg: 7670 konto: 1115281
Rejsegarantifonden
Kurset er ikke under rejsegarantifonden, men du kan
bestille afbestillingsforsikring f.eks. hos europæiske
Tlf. 33252525. Du er tilmeldt, såfremt der er plads, når
du har betalt kursusgebyr og har sendt oplysninger til mig
om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Rejse til og fra Bornholm:
Du sørger selv for transporten til Bornholm
– Fra København med Bornholmerbussen linje 866.
Hvis du tager afgangen tirsdag 23.5.17 kl. 16.45
er der fælles transport fra færgen i Rønne til kursusstedet.

Også fælles transport til Rønne på hjemrejsedagen til
færgen 28.3.17 kl. 12.30. ankomst Kbh. H. kl. 15,30
Bornholmerbussen afgår fra Københavns hovedbanegård
ved Bernstorffsgade - umiddelbart overfor Tivoli udenfor
Hotel Plaza. I København kan du også stå på
Bornholmerbussen i Kastrup Lufthavn. ved stoppested
866/999 ved busterminalen foran Terminal 2.
Bussen kører til færgehavnen i Ystad, hvor man selv går
ombord.
Pris: enkeltbillet kr. 240,- pensionistbillet kr. 150,(prisen er for både bus og færge)
Husk at købe billet i god tid, efter 1. marts når vi
med sikkerhed ved, om pilgrimsrejsen gennemføres.
Billetten købes her: http://www.faergen.dk/service/priser/
bornholmerfaergen/bornholmerbussen-koebenhavn-roenne.aspx
OBS: man skal være på bussen senest 10 minutter før
afgang
Bodil Egeberg har i 14 år arrangeret pilgrimsrejser til:
Malta, Irland, England, Iona Skotland og Island
Kontakt
Du er velkommen til at ringe og høre nærmere på:
Tlf. 86 57 91 01 eller 26 17 91 01

www.bodilegeberg.dk

