Efterårsrejse i Provence til Katharlandet
Tag med på en rejse til Sydfrankrig i efteråret 2020 og oplev det helt særlige område,
hvor man mener, at Maria Magdalene kom til efter Jesu død.
Maria Magdalene er den nye impuls i kristendommen. Området, vi besøger på rejsen
bærer præg af den stærke feminine guddommelige energi, Maria Magdalene
repræsenterer, og vi vil på turen dykke meget dybt ind i forståelsen af hendes
visdom.Vi besøger de velkendte steder, men derudover drager vi nytte af den særlige
kendskab de to guider, Kaj Lilliendal og Sus Krassel har, når vi besøger helt særlige
kraftsteder på turen. Rejsen er arrangeret i samarbejde med Kai og Sus, som har boet i
området i Sydfrankrig i mange år og derfor har et stort historisk og lokalt kendskab.
Efterårsrejsens deltagere bliver tilbudt dybe meditationer og enkelte individuelle,
personlige samtaler af spirituel psykoterapeut og healer, Marianne Miravet Sorribes.
Der vil også være mulighed for at deltage i dybe transformerende ceremonier, såvel
individuelt, som med gruppen.
Rejsen finder sted 3. til 11. oktober 2020.
Undervejs besøger vi:
•
•
•
•
•
•
•

Byen Saintes-Maries-de-la-Mer, hvor Maria Magdalene gik i land.
Grotten ved Sainte Baume, som er tilegnet Maria Magdalenes ånd stadig er
tilstede.
Kirken i Saint-Maximin, hvor nogle af Maria Magdalenas relikvier siges at
være opbevaret.
Katharlandet og via Carcasonne længere sydpå til særligt hellige områder.
Limoux med den Sorte Madonna, Rennes-les-Bains, der ligger i et
naturtempel.
Maria Magdalene kirken på Rennes-le-Château.
Det hellige bjerg Montsegur.

Praktisk:
Prisen er 14.000 kr. pr. person excl. flyrejse og forsikring.
Inkluderet i prisen er intern transport, overnatninger, morgenmad og aftensmad, uden
vin og frokost, samt undervisning og individuel vejledning under rejsen.
Ud over de tre guides, er der et maximum på 12 deltagere på rejsen
Erfarne guides med stort lokalkendskab:
Spirituel rejseledder og guide:

Kaj Lilliendal og Sus Krassel
Marianne Miravet Sorribes

Kom forbi De Ni Porte i Hellerup og hør mere, onsdage fra kl. 16 eller kontakt os på
info@deniporte.dk eller mobil: 22 40 66 83. www.deniporte.dk

