
“The journey of the seeds” er en ældgammel keltisk proces til at manifestere de intentioner,
vi har for vores liv.
Det er en rituel rejse gennem årstiderne, videregivet gennem generationer fra de keltiske
forfædre. En kreativ proces som har dybe rødder i naturens rytme og i kosmos.
Det er en proces hvor vi lytter indad og søger svar på, hvad livet ønsker at manifesterer
gennem os.
Det er en mulighed til at finde forbundethed med naturen og din sjæl. En måde at hjælpe dig
til at skabe et liv i balance, mellem lys og mørke og livets polariteter.
Det er en sjælerejse ud i det ukendte - En rejse ud på det store ocean, til en anden verden.
En rejse hvor vi ikke altid ved hvor vi skal hen - men hvor kun vores sjæl kender vejen.
Sammen skaber vi et trygt og kraftfuldt skabende fællesskab - en cirkel, hvor vi mødes 8
weekender hen over året.
Rituelt fejrer vi årstiderne og dykker ned i den gamle viden.
På rejsen støtter vi hinanden i de intentioner, vi hver især har for året og skaber mulighed for
at se på og slippe det, der står i vejen for at udleve vores fulde potentiale.

Vi mødes til hver weekend: lørdag kl 11.00 til søndag kl 14.00 ca.
Weekender vil blive planlagt ud fra hvad der rører sig i cirklen, i en medskabende kreativ
proces.
Overnatning:
Vi har Tiny houses, TenTipi med brændeovn, campingvogne og en første sal med
sovepladser.
Pris:
Jeg har selv modtaget denne viden uden en pris og jeg ønsker at videregive den, på samme
måde.
For at jeg kan vedblive med at videregive hvad jeg selv har modtaget, modtager jeg gerne
donationer.



Der vil dog være en minimumspris for deltagelse, da der er omkostninger forbundet med at
afholdelse af weekenderne.
Minimumpris er 550,- pr weekend.
Du skal selv medbring frokost lørdag og søndag. Samt morgenmad,
Vi serverer et vegansk måltid mad lørdag aften.

Mærk efter, om din sjæl kalder på denne rejse.
Jeg vil gerne at du går seriøst ind i cirklen og committer dig til at deltage alle 8 weekender.
Jeg vil derfor bede dig indbetale depositum på 1100,- kr som dækker de sidste 2 weekender.
Hopper du ud - er de mistet.

Du tilmelder dig via Mail til:
keltisksvedehytte@gmail.com
- du er endelig tilmeldt ved indbetaling af depositum på konto nr: 9090 0004664353
eller MobilePay: 22122757
Du vil modtage mail med yderligere praktisk information efter tilmelding.

Om mig:
Jeg har været i lærer hos Tim Jago til at lede keltiske svedehytter i snart 7 år. "The journey
of the seeds" har været og er en del af rejsen, i min oplæring til at lede svedehytten, det er
en livslang proces!
-På egen krop og sjæl har jeg selv foretaget en rejse ud af comfort zone til jeg idag har det
liv, jeg kun turde drømme.
Derudover er jeg uddannet ID psykoterapeut og har arbejdet en del år som miljøterapeut og
ressourcepædagog.
Jeg har flere spirituelle uddannelser bag mig og er endvidere oplært i at lede indianske
svedehytter.
At kaste mig ud i at dele rejsen med andre, er endnu et resultat af min rejse med mine livsfrø
og en rejse for mig ud af comfort zone.
Så ønsker du også at manifesterer det liv du drømmer om, så kom med mig ind i det næste
års "journey of the seeds"
Der er begrænset antal pladser.

Kærligste varme hilsner Heidi Søe


