Glastonbury Zodiak, en del af det hellige landskab
i den sydvestlige del af England, er en cirkel af
figurer formet af bakker og dale, markeret ved
åer, mark-grænser og veje. En forsigtig datering
er foreslået til 2000 BC. Figurerne blev
genopdaget af Kath erine Maltwood, mens hun
arbejdede på illustrationerne til ’The High
History of the Holy Grail’.
Her har vi en cirkel af figurer, 11 mil på tværs,
skabt af naturen og med hjælp fra mennesker,
som afspejler Himlen over os, stjernerne og Sol,
Måne og planeters vandring gennem Dyrekredsens
tegn.
Her og i det omkringliggende landskab finder vi
en rigdom af gamle Helligsteder resonerende med
landets Gudinder; Bridie, Morgan, Ana, Ceridwen
og flere. Helbredende kilder og brønde, underjordiske grotter, jordvolde, bronzealderfæstninger, gravhøje, dysser og bavnehøje
danner alle et netværk af oplevelser for de som
går på opdagelse.

Her har mennesker kommet på pilgrimsrejse
siden tidernes morgen; Sumerere, Jesus,
Joseph af Arimathea, Arabere; alle siges de at
være kommet.
Her var stedet, der blev valgt til den første
Kristne Kirke på Engelsk jord.
Navnene St. Dunstan, St. Patrick og St. Bridget
er tæt forbundet med området.
Her finder vi legenderne om kong Arthur og
hans riddere gjort virkelige. Det Runde Bord
indgraveret i selve landskabet.
Damerne i legenderne er refleksioner af gamle
Keltiske gudinder.
En rigdom af viden venter den, som vælger at
søge efter budskabet skjult i bakker og dale
for at finde Gralen – i den sidste ende for at
finde sit eget selv.
*** *** ***

Få en individuel guidet tur til et væld af
Helligsteder i det sydvestlige England, tilpasset
dine interesser og ønsker.
Kig ind på mit web-site for at se en liste af
mulige destinationer, eller ring og spørg.
Du må også gerne spørge om noget, jeg ikke har
tænkt på.
Så vel som Landskabs Dyrekredsen kan du opleve
megalitter, sten-cirkler, gravhøje, dysser, gamle
lunde, bavnehøje, helbredende kilder, og meget
meget mere i dette historiske og magiske
landskab.
Vi vil køre og gå, stoppe og studere de naturlige
og menneskeskabte former, og sammenkæde det
med legender og historien. Vi vil benytte
forskellige teknikker til at fornemme de
kræfter og energier, som bor i landet.
Til besøg i Glastonbury Zodiak kan du medbringe
dit horoskop, så vi kan arbejde med det i
landskabet, eller du kan bestille et hos mig.

Prisliste for 2008

TURFORSLAG

Antal

1

2

3

2 timer
½ dag
Hel dag

£35
£60
£110

£50
£85
£150

£65
£110
£190

Ved mere end 3 personer, bed mig om at give et
tilbud, da der skal arrangeres alternativ
transport.
Entréer, mad, drikke m.m. er ikke inkluderet
En hel dag er for eksempel fra kl. 10 til 19 med
frokost og kaffepauser,
Ofte på en hyggelig landsby pub.

Glastonbury Zodiac
Megalitter
Helbredende kilder og brønde
Sten-cirkler
Gravhøje og langdysser
Avebury
Stonehenge
Dartmoor
Tintagel
Jordstråler og energier
Jord-mysterier
Kong Arthur legenderne
Bridie og Bridget i Wessex

Lone er professionel astrolog og healer.
Hun har boet i Avalon i 15 år, hvor hun har
udforsket og studeret landskabets mange
helligsteder fra sin baggrund i den Amerikanske
Urbefolknings åndelighed og Nordisk Sejd, lært
den urgamle mytologi for de Britiske Øer og
legenderne om kong Arthur.

Zodiac Tours

tilbyder

Guidede Ture
til
Hellige Landskabssteder
i det sydvestlige England

Lone er også på sporet af vikingernes færden i
England.
Lone kan også høres på
www.glastonburyradio,.net
med programmer om astrologi og mere.

Lone Bang Whitestar

*Som foroven – så forneden*

Email:

Tlf. +44 1458-835416

info@zodiactours.co.uk

Lone Bang Whitestar
Tlf. +44 1458-835416
www.zodiactours.co.uk

