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Velkommen til forårets foredrag, studieforløb, 
workshops, kurser og meditationer.

Forårsprogram 2021

TEOSOFISK FORENING
KØBENHAVN
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Du kan købe billetter Du kan købe billetter 
til arrangementerne med til arrangementerne med 

Visakort og Masterkort, men Visakort og Masterkort, men 
fremover modtager vi ikke fremover modtager vi ikke 
længere betaling via konto-længere betaling via konto-

overførsel og MobilePay.overførsel og MobilePay.
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Teosofisk Forening København byder velkommen til en inspirerende forårssæson.
Tak til alle medlemmer og gæster for jeres støtte i denne usikre coronatid.

I skrivende stund har der været præsidentvalg i USA og landet har 2 præsidenter? 
Sandhed eller fake news? Coronaen er på sin anden bølge og en vaccine er på vej. 

Hvad er sandheden på det fysiske, sjælelige og åndelige plan? Er der en overordnet 
styring, der skal få menneskeheden til at vågne op og tage stilling til, hvordan vi vil 
behandle vores medmennesker, dyrene og Moder Jord? Vores skelneevne bliver ud-
fordret, vi tvinges til at tage ansvar, finde vores egen sandhed og gå Vejen.
Teosofisk Forening København havde en nedlukning i foråret 2020. Mange af os 
oplevede et stort savn, da vi ikke havde et ”frirum”, hvor vi kunne mødes til foredrag 
og kurser for at blive inspireret og få et spirituelt løft.

Som et nyt tiltag indfører vi fra årsskiftet et bookingsystem. Det betyder, at du skal 
melde dig til kurser og onlinefordrag og betale via vores hjemmeside. Til fysiske 
foredrag uden tilmelding møder du bare op og betaler ved indgangen.

Vi intensiverer samarbejdet med Teosofisk Forening Ålborg og planlægger sammen 
med dem en Teosofisk Sommerskole i perioden 20.-25. juni 2021. Længere ude i 
fremtiden planlægger vi en fælles kalender.

Kærlig hilsen

Bestyrelsen og medarbejdere i 
Teosofisk Forening København

Aktivitetskalender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 2
Her finder du os   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8
Foredrag, kurser og meditationer i kalenderens rækkefølge . . . . . . . . . . s. 9
Omtale af studiegrupper, uddannelser og meditationer  . . . . . . . . . . . . s. 51
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INFORMATION

Teosofisk Forening København (TFK) tilbyder foredrag og kurser både fysisk og online. 
De fysiske arrangementer foregår på Sct. Knuds Vej 27A, 1903 Frederiksberg C.
NB: Adgang til arrangementer kan være med begrænset deltagerantal afhængig af corona 
situationen. TFK informerer i nyhedsbrev, hjemmeside og facebook, hvis der er ændringer 
i arrangementerne. Det har betydning for, hvordan deltagere kan betale.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i programmet.
TFK afholder foredrag hver tirsdag samt dagskurser, weekendkurser, fuldmånemedita-
tioner, studiegrupper og uddannelsesforløb. Centret åbner ca. en time før hvert arrange-
ment.
Alle er velkomne.
• Prisen er angivet ved hver enkelt aktivitet og inkluderer et let traktement i pausen
• Betaling til foredrag: Kontant eller MobilePay
• På hjemmesiden kan man vælge begivenheden og bestille en billet
• Boghandel og bibliotek åbner 30 min. før foredrag og i pausen
• Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.teosofiskforening.dk

BESTYRELSEN OG OPGAVEANSVARLIGE

Formand: Kirsten Bisgaard. . . . . . . . . . 51 90 83 00  kirstenbisgaard@outlook.com
Næstformand: Berith Rose . . . . . . . . . . 51 29 99 69  vipera.rose@gmail.com
Kasserer: Carsten Kronbach Andersen .  .  . 22 56 23 83   carstenkronbach@gmail.com
Medlem: Katja Liv Mørkeberg . . . . . . . . 28 79 15 36   katjaliv@privat.dk
Medlem: Patrick Smith Johansen  .  .  .  .  .  . 53 20 46 83   Patrick.johansen@hotmail.com
Medlem: Andreas Stampe-Villadsen  . . . . 27 11 28 41   andreas.villadsen@gmail.com
Medlem: Anne Pedersen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 97 64 40    annemp09@gmail.com                 
Kursustilmelding: Marianne Brigsted .  .  .  . 20 45 10 98     tilmelding@teosofiskforening.dk
AV-ansvarlig: Patrick Smith Johansen  . . . 53 20 46 83    Patrick.johansen@hotmail.com
Bibliotek: Marianne Engel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61 30 81 82     bibliotek@teosofiskforening
Boghandel: Carsten Kronbach Andersen . . 22 56 23 83    carstenkronbach@gmail.com
Køkken: Hanne Thorhauge. . . . . . . . . . 21 35 84 66   hannethorhauge@mail.dk
Programgruppe: Hanne Thorhauge  .  .  .  .  . 21 35 84 66    hannethorhauge@mail.dk
Layout: Berith Rose. . . . . . . . . . . . . . 51 29 99 69     vipera.rose@gmail.com
Nyhedsbrev: Ulla Liisbet Jensen .  .  .  .  .  .  . 21 29 40 70     ulla.liisbet@gmail.com
Hjemmeside: Inge Hejlskov Busch. . . . . . 20 70 43 95    ihbusch33@gmail.com
Facebook: Berith Rose  . . . . . . . . . . . . 51 29 99 69     vipera.rose@gmail.com

Forsidefoto af Berith Rose

INDHOLD

LEDER



4 5

JANUAR 2021

Fre.

Lør.

Søn.

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre.

Lør.

Søn.

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre.

Lør.

Søn.

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre.

Lør.

Søn.

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre. 

Lør.

Søn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Hvid magi studiegruppe

Hearts and Hands

Esoterisk healing studiegruppe 

Kabbalah 4. ved Kim Pedersen

Kabbalah 4. ved Kim Pedersen

Enoks hemmeligheder - Universets nøgler - Studiekreds ved Kim Pedersen

Fremtidens Esoteriske Healings- og Meditationsskoler - Foredrag ved Tonny Lang

Hearts and Hands

Esoterisk meditation studiegruppe / Ny tids visdom studiegruppe

Alt er bevidsthed - Kursus ved Jivananda ved Ole Mandrup

Alt er bevidsthed - Kursus ved Jivananda ved Ole Mandrup

Lucillegruppe / Korncirkler, stjernefolk og pyramider – Foredrag ved Jørgen Moranis

Hearts and Hands

Kabbalah studiegruppe

Hvad bringer 2021 af muligheder? Tarotoplæg workshop ved Susanne Taylor

Har du et inderligt forhold til dine åndelige guider? Foredrag ved Ingelise Landsy

Hearts and Hands

Fuldmånemeditation i Vandmanden / Esoterisk meditationsgr. / Ny tids visdomsgr.

Esoterisk healing studiegruppe

Herkules - de 12 arbejder - kursusforløb ved Lene Pape
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Hvid magi studiegruppe

Lucillegruppe / Introduktion til kropslig meditation - Foredrag ved Jeanne Jensen

Hearts and Hands

Kabbalah studiegruppe

Chakrasystemet i østen og vesten - Workshop ved Jacob Aremark

At manifestere starten på den ny civilisation - Foredrag ved Eskild Tjalve

Hearts and Hands

Esoterisk meditation studiegruppe / Ny tids visdom studiegruppe

Herkules - de 12 arbejder - kursusforløb ved Lene Pape

Lucillegruppe / Sådan styrker vi immunforsvaret - Foredrag ved Charlotte Bech

Hearts and Hands

Kabbalah studiegruppe

Esoterisk healing studiegruppe

Discipelskab i den ny tidsalder – bind II Ånd og universel indsigt ved Kim Pedersen

Discipelskab i den ny tidsalder – bind II Ånd og universel indsigt ved Kim Pedersen

Enoks hemmeligheder - Universets nøgler - Studiekreds ved Kim Pedersen

Verdenshoroskopet for dette årti - Foredrag ved Kim Pedersen

Hearts and Hands

Esoterisk meditation studiegruppe / Ny tids visdom studiegruppe

Fuldmånemeditation i Fiskene / Det nye univers - Foredrag ved Marina Munk 

Det nye univers - Workshop ved Marina Munk
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Hvid magi studiegruppe

Lucillegruppe / GenNøglerne - en selvoplysende rejse - Webinar ved Pia Mark

Hearts and Hands

Kabbalah studiegruppe

Mødet mellem krop og ånd - Eutoniworkshop ved Lis Palsvig

Verdenssituationen – hvor er vi på vej hen? - Søndags Matiné ved Ole Therkelsen

Min søgen efter lykken og sandheden om livet - Webinar ved Lisbeth Ejlertsen

Hearts and Hands

Esoterisk meditation studiegruppe / Ny tids visdom studiegruppe

Esoterisk healing studiegruppe

Lucillegruppe / De 144.000 lysbæreres historie på Jorden - ved Pernille Povlsen

GenNøglerne - Online studiekreds ved Pia Mark / Hearts and Hands 

Kabbalah studiegruppe

Samarbejde med årstidernes ærkeengle – Forårsjævndøgn workshop ved Tonny Lang

Strålende astrologi ved Kim Pedersen

Strålende astrologi ved Kim Pedersen

Enoks hemmeligheder - Universets nøgler - Studiekreds ved Kim Pedersen

Æterlegemets fortid, fremtid og sindet - Foredrag ved Kim Pedersen

Hearts and Hands

Esoterisk meditation studiegruppe / Ny tids visdom studiegruppe

Herkules - de 12 arbejder - kursusforløb ved Lene Pape

Fuldmånemeditation i Vædderen 

Lucillegruppe / Kost og helse i den ny tidsalder - Foredrag ved Carsten Kronbach

Hearts and Hands
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Den elektriske påskeild - i lyset fra den ceremonielle 7. stråle

Online påskekursus ved Susanne Hansen og Kim Pedersen

Hvid magi studiegruppe

Samarbejde og konfliktbearbejdelse i Vandbærerens tid - Foredrag ved Benthe Ploug

Hearts and Hands

Esoterisk meditation studiegruppe / Ny tids visdom studiegruppe

Esoterisk healing studiegruppe

 

Healing i krydsfeltet mellem natur- og ånd - Søndagsmatiné ved Mogens Barslund

Online spørgetime Discipelskab i den nye tidsalder ved Kim Pedersen

Lucillegruppe / Skabelsen af en ny virkelighed, et nyt... - Foredrag ved Steen Landsy

GenNøglerne - Online studiekreds ved Pia Mark

Kabbalah studiegruppe

Herkules - de 12 arbejder - kursusforløb ved Lene Pape

Foredrag ved Kirsten Puggaard

Hearts and Hands

Esoterisk meditation studiegruppe / Ny tids visdom studiegruppe

Generalforsamling

Fuldmånemeditation i Tyren

Lucillegruppe / Kunstig intelligens - Webinar-foredrag ved Kasper Westeraa

Hearts and Hands

Kabbalah studiegruppe

Esoterisk healing studiegruppe
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Hvid magi studiegruppe

Astrologi indefra - Foredrag ved Eva Ganvig

Hearts and Hands

Esoterisk meditation studiegruppe / Ny tids visdom studiegruppe

Astrologi: Hierakiske Herskere ved Kim Pedersen

Astrologi: Hierakiske Herskere ved Kim Pedersen

Enoks hemmeligheder - Universets nøgler - Studiekreds ved Kim Pedersen

Lucillegruppe / Astrallegemet i den nye tid - Foredrag ved Kim Pedersen

Hearts and Hands / GenNøglerne - Online studiekreds ved Pia Mark

Kabbalah studiegruppe

Herkules - de 12 arbejder - kursusforløb ved Lene Pape

Saint Germain og Den Violette Flamme - Foredrag ved Pernille Povlsen

Hearts and Hands

Esoterisk meditation studiegruppe / Ny tids visdom studiegruppe

Esoterisk healing studiegruppe

Så lyser pinseilden - Pinsekursus ved Lene Pape

Så lyser pinseilden - Pinsekursus ved Lene Pape

Lucillegruppe

Fuldmånemeditation i Tvillingerne / Hearts and Hands

Kabbalah studiegruppe 
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Ebbe og flod i discipelskabets lys - Foredrag ved Patrick Johansen

Hearts and Hands

Esoterisk meditation studiegruppe / Ny tids visdom studiegruppe

Hvid magi studiegruppe

Lucillegruppe / Vore nye fantastiske muligheder - Foredrag ved Birgitte Saviera

Kabbalah studiegruppe

Esoterisk healing studiegruppe

Dicipelskab i den nye tid, 2. weekend ved Kim Pedersen

Dicipelskab i den nye tid, 2. weekend ved Kim Pedersen

Hearts and Hands

Esoterisk Sommerskole

Esoterisk Sommerskole

Esoterisk Sommerskole / Hearts and Hands

Esoterisk Sommerskole / Lucillegruppe

Esoterisk Sommerskole

Esoterisk Sommerskole

Esoterisk Sommerskole
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Teosofisk Forening København finder du på Skt. Knuds Vej 27A på Frederiksberg 
- en sidevej til Gl. Kongevej. 

S-tog og Metro: Vi bor meget centralt, og du kan gå fra Forum st. og Vesterport st.

Busserne 1A (H. C. Ørstedsvej), 9A (Gl. Kongevej), linje 31 (H. C. Ørstedsvej) er i 
ganske få minutters gå-afstand fra Skt. Knuds Vej.

Parkering: Der skal betales P-afgift man-fre kl. 7-24 og lør. kl. 7-17.  
De første 2 timer er gratis. Manuel P-skive kan ikke anvendes. Der skal bruges app.

HER FINDER DU OS

© Københavns Kommune

Målforhold 1:9070
Dato 17-04-2019

Lørdag den 9. januar - søndag den 10. januar kl. 10.00 - 17.00
4. kursusweekend - At værdsætte livets øjeblikke 
Kabbalah handler om at modtage et budskab og give det 
videre. Når noget eller nogen åbenbarer sig for os, har 
det ofte den eftervirkning at vække inspiration, forun-
dring og glæde. Måske frigiver budskabet ligefrem en 
vilje til at være smuk og modig.
Vi tager på en rejse hen over de forskellige traditioner i 
Kabbalahen og slutter vores rejse i den hermetiske Kab-
balah, hvor vi forbliver under forløbet. I løbet af fire kur-
ser undersøges en række af de mange mysterier, som har 
været med til at inspirere verden i flere århundreder.
Fjerde kursus handler om den øverste triangel i Livets 
Træ, hvor vores dybeste vilje genkender sine kræfter. Vi 
lærer om antahkaranaen, som indvier os i vores kreativi-
tet og skelneevne. Hvordan lærer vi at modtage, så vi kan 
forstå vores blokeringer? Hvordan omfavner vi vores nærhed og gør den til vores 
ven, så vi kan skabe forståelse mellem hændelser og måske ligefrem høste visdom? 
Er det overhovedet muligt at være i os selv?

Kim Pedersen er foredragsholder og har været igangsætter for en række grupper, der 
arbejder med åndsvidenskab og spiritualitet i både Norge og Danmark. Han er for-
mand for Teosofisk Forening Aalborg og har i mange år beskæftiget sig med en bred 
vifte af forskellige åndsvidenskabelige områder, studeret kristen mystik og har startet 
Kabbalahskolen Qibel. Desuden har han fungeret som medie i omkring femogtyve år 
- har arbejdet med astrologi i tyve år og har startet astrologiskolen Attitude Astrologi 
samt det nordiske meditationsarbejde. Se nærmere på hjemmesiden: www.bkimpe-
dersen.dk  
 
Pris: 800/1.000 kr. for medlemmer/gæster. I prisen indgår kaffe, te og lette traktemen-
ter. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Beløbet indbetales til reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074 eller MobilePay 
91597. Husk reference BKP + dit navn og tlf.nr. 
Bemærk: Din plads på holdet er først reserveret, når beløbet er modtaget.
Ved framelding tilbageholdes 100 kr. til administration.

KABBALAH GRUNDKURSUS 
Kursusrække ved Kim Pedersen
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Mandage d. 11/1, 22/2, 22/3 og 10/5 kl. 10.15 - 16.45
Vi fortsætter med at lade os inspirere af Hurtaks bog 
om Enoks universelle nøgler og hemmeligheder. Vi vil 
reflektere over stjernebillederne, f.eks. Nordstjernen, 
Orion, Store Bjørn, Sirius, Plejaderne og de tolv tegn 
i dyrekredsen. Vi kommer også rundt om de mange 
hierarkier og deres ledere.
Enoks hemmeligheder kan tage os med på en tusindår lang 
rejse i den græske mytologi og den hebraiske Kabbalah. 
De kan fortælle os om visdommen bag Ærkeenglenes 
virke, om relationen til de mere moderne begreber 
som matematik og biokemi, og om intuitionshuse 
omgivet af floder fulde af levende ild. Vi vil i studiekredsen anvende en bred vifte 
af åndsvidenskabelige kilder, så har du lyst til at udfordre din bevidsthed med de 
hellige skrifters mere ukendte sider, er denne studiekreds måske noget for dig.

Pris pr. gang: 350/400 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen.

ENOKS HEMMELIGHEDER - UNIVERSETS NØGLER 
Studiekreds ved Kim Pedersen

FREMTIDENS ESOTERISKE HEALINGS-  
OG MEDITATIONSSKOLER

Foredrag ved Tonny Lang

Vi søger at forstå, hvordan vi kan samarbejde med menneskehedens åndelige vej-
ledere, så vi kan hjælpe med at virkeliggøre disse esoteriske og åndelige skoler i 
overensstemmelse med planen for Jorden og menneskeheden.

Vi afslutter aftenen med en fælles gruppe- og jordhealing. Her vil vi forene ånd og 
materie, samt teori og praksis, så vi kan hjælpe med at nedfælde visionerne for men-
neskehedens fremtidige åndelige udvikling.

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen.

ALT ER BEVIDSTHED
Kursus ved Jivananda Ole Mandrup

Lørdag den 16. januar og søndag den 17. januar kl. 10.00 - 16.00
Vi har overordnet to former for bevidsthed: Videns-be-
vidsthed og værens-bevidsthed. Videns-bevidsthed 
erkendes gennem vores tankeverden og kan derefter 
handles ud. Værens-bevidsthed erkendes gennem stil-
hed og realiseres automatisk.
På kurset arbejder vi med disse to former for bevidst-
hed. Vi dykker ned i det – for tankeverdenen – mærk-
værdige fænomen at der eksisterer bevidsthed i stilhed. 
En tankefri bevidsthed. 

Jivananda Ole Mandrup: Psykoterapeut, healer og medi-
tationslærer. Leder Hridaya Center i Thy sammen med sin 
kone Pia Sofia Koren. www.hridaya.dk

Pris: 1.000/1.200 kr. for medlemmer/gæster. I prisen indgår kaffe, the og lette trakte-
menter. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.
Betaling: Beløbet indbetales til reg. nr. 8401 kontonr. 0001063074 eller MobilePay 
91597. Husk reference OMA + dit navn og tlf.nr.
Bemærk: Din plads på holdet er først reserveret, når beløbet er modtaget.
Ved framelding tilbageholdes 100 kr. til administration.

Tirsdag den 12. januar kl. 19.00 - 21.30
Aftenen indledes med en fællesmeditation 
Ønsket er, at vi får en større klarhed og bedre forståelse 
for, hvordan de esoteriske meditations- og healingssko-
ler bliver dannet og etableret i den nye tidsalder. Det for-
beredende arbejde er godt i gang og vil langsomt, men 
sikkert, føre til de åndelige skolers tilsynekomst overalt 
på Jorden. 
Skolernes åndelige formål og okkulte arbejde, samt de-
res beliggenhed og optagelseskrav vil blive synliggjort og 
udfoldet under foredraget.
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Tirsdag den 19. januar kl. 19.00 - 21.30
Aftenen indledes med en meditation.
Foredraget vil give en beskrivelse af den research, der 
ligger til grund for spændingsromanen ”Nøglen til korn-
cirklerne”. Idéen til bogen kom til ham i en meditation. 
Jørgen Moranis har været i Wiltshire, England og stude-
ret korncirkler, og i foredraget vises hvordan udførelsen 
af korncirklerne er sket. Konklusionen beviser, at de ikke 
er menneskeskabte.
I Visoko, Bosnien har han mærket både Solens, Månens 
og Kærlighedens pyramide energier og gennem medita-
tion har han fået beskeder ned fra Arcturus stjernefolket, 
som er det folk, der laver korncirklerne.

Jørgen Moranis er oprindeligt uddannet filmtekniker og 
fotograf.  Han har siden barnsben haft spirituelle ople-
velser. Kontakten til den åndelige verden var i mange år 
ufrivillig og forstyrrende, men han har lært at styre den 
og bruger i dag sine spirituelle evner som clairvoyant til 
at hjælpe andre og som inspirationskilde til et spændende 
forfatterskab. På hans hjemmeside finder du mere infor-
mation om hans bøger på www.indianhawk.dk  

Pris: 70/100 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

KORNCIRKLER, STJERNEFOLK OG PYRAMIDER
Foredrag ved Jørgen Moranis

HVAD BRINGER 2021 AF MULIGHEDER 
OG UDFORDRINGER? 

Workshop ved Susanne Taylor

Lørdag den 23. januar kl. 11.00 - 15.00
Tre spændende tarotoplæg med tydning:

1. Det store astrologiske oplæg: Jeg går lidt i dybden 
omkring hvert af de 12 stjernetegns livstemaer og 
kvaliteter. Vi lægger en magisk cirkel med 12 kort.  
Få et glimt af dit nye år.

2. Det spirituelle oplæg: Hvis du er i gang med en 
uddannelse eller et projekt, som er målrettet
mod spirituel vækst/andet oplever du sikkert, at det er 
højere magter, som giver et bidrag eller impulser til dig. Vi trækker 4 kort fra den 
store Arkana. Træk fire kort.

3. Kom tæt på dig selv: Hvad kan du tiltrække af goder? Du lærer at bruge dine 
intuitive evner og kort på denne lette måde. Et kort kan sige mere om dig, end du 
aner. Der er hemmelige metoder og tråde, der forbinder den 
lille og den store Arkana, som uddybes i dette ene kort. 

Kurset henvender sig til let øvede. Som undervisnings-
materiale benyttes Susanne Taylors bog: ”Tarot, Kort & 
Godt”. Der undervises efter Crowley-Harris Thot tarotkort, 
men du er velkommen til at medbringe dine egne tarotkort.

I mere end 30 år har Susanne Taylor bidraget med sin viden 
som astrolog, tarotmester, brevkasseredaktør og underviser. Se 
mere på www.susannetaylor.dk

Pris: 600/650 kr. for medlemmer/gæster. I prisen indgår kaffe, the og lette 
traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Indbetales til reg. nr. 8401 kontonr.: 0001063074 eller MobilePay 91597.
Reference: STA + dit navn og tlf.nr. OBS max 10 deltagere.
Bemærk: Din plads på holdet er først reserveret, når beløbet er modtaget.
Ved framelding tilbageholdes 100 kr. til administration.

Vi er ikke menneskelige væsener, der søger efter spirituelle oplevelser.
Vi er spirituelle væsener, der har menneskelige oplevelser.

Pierre Teilhard de Chardin ( 1881-1955)
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HAR DU ET DYBT INDERLIGT FORHOLD TIL  
DINE ÅNDELIGE GUIDER?

Foredrag ved Ingelise Landsy

Tirsdag den 26. januar kl. 19.00 - 21.30
Denne aften vil forbindelsen til de åndelige guider stå i 
højsædet. 
Ingelise Landsy vil inspirere og skubbe dig til at få et 
mere konkret forhold til livets tale – og specielt forbin-
delsen til de åndelige hjælpere, som er Forsynets ”arme”, 
der støtter vores personlige og fælles udvikling.
At opfatte guiderne fra den åndelige verden som den 
forlængede arm fra de højeste planer giver ro, inspirati-
on og rigtig meget hjælp i hverdagen.

Ingelise Landsy: Kursusleder i Kosmisk Center (stiftet i 
1976 af Ingelise og Steen Landsy) og med fra Nyt Aspekts begyndelse. Mere informa-
tion på hjemmesiden: www.kosmoscenter.dk

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

FULDMÅNEMEDITATION I VANDBÆRERENS TEGN

Torsdag den 28. januar kl. 12.00
Eksakt fuldmånetidspunkt er torsdag den 28. januar kl. 
20.18

Månedens sædtanke: ”Jeg er livets vand, der  
udgydes for tørstende mennesker.”

Gratis adgang. Alle er velkomne. Bemærk at døren 
lukkes præcist.

HERKULES - DE 12 ARBEJDER
Kursusforløb ved Lene Pape

Lørdag den 30. januar kl. 10.00 - 16.00
Kursusrække over 6 lørdage d. 30/1, 13/2, 27/3, 17/4 og 
15/5
”Den øverste skuede ud over menneskenes sønner, som 
er Guds Sønner. Han Så deres lys og Så, hvor de stod på 
Vejen, som fører tilbage til Guds hjerte. Vejen svinger i 
en cirkelbue gennem de tolv porte, stjernetegn. Cyklus 
efter cyklus åbnes og lukkes portene. Guds sønner 
drager videre.
Adlyd læren på Vejen. Gør dig rede til de sidste prøver. 
Gå gennem hver enkelt port, og i det område de åben-
barer og bevogter, udfør det arbejde, der er behørigt for 
dette område. Lær således lektien og begynd i kær-
lighed at tjene jordens mennesker. Så lød den endelige befaling til læreren: ”Gør 
kandidaterne rede. Giv ham de arbejder, han skal udføre, og sæt hans navn på den 
levende Vejs tavler.” Citat Alice Bailey.
Vi vil følge Herkules, som er repræsentant for os alle på indvielsesvejen og se, 
hvordan han som aspirant og kandidat til indvielse arbejder sig gennem prøverne, 
som de 12 astrologiske tegns energier udfordrer os med og udvikler i os alle.
Vi vil:

• se, hvordan vi som mennesker er forbundet med den kosmiske verden gen-
nem stjernebilleder og de store ydre stjernevæsener uden for Zodiakken

• drage ind i de gamle visdomsmestres visdom i fortællingerne om dramaerne 
på himmelhvælvingen. Den visdom, de skjulte og samtidig videregav i stjerne-
myter i de symbolske 12 arbejder for Herkules og i de arketypiske symboler

• dykke dybere, forstå mere af den kosmiske lære om universet og vores for-
bundethed med de åndelige riger

• se, hvordan vi som Herkules, både Gudesøn og menneskesøn, får hjælp til 
indvielsesrejsen og livet på Jorden.

Vi udvikler en levende forståelse af astrologiens tegn og billeder og for planeterne. 
Vi arbejder ikke med horoskoper eller tolkninger på dette kursus, men med gene-
relle astrologiske forståelser, der kan bruges i vores daglige livsførelse.
Da mine rødder er i teosofien/åndsvidenskaben, vil forståelsesrammerne herfra 
blive benyttet i undervisningen. 
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Lene Pape er uddannet fysioterapeut og har været selvstændig med klinik i mere end 
30 år. Sideløbende har hun de sidste 20 år arbejdet med forståelsen af indvielses-
rejsens mange veje. Hun har derved fået kendskab til teosofi, antroposofi, astrologi, 
kabbalah, tarot, mysteriesamfund samt oldtidens mytefortællinger. For et par år 
siden valgte Lene Pape en ny VEJ som mytefortæller, underviser i teosofi og astrologi 
og som rejseleder.

Pris pr. lørdag: 450/500 kr. for medlemmer/gæster. 
I denne pris indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Du kan vælge at deltage i hele kursusforløbet eller tage kursusdagene enkeltvis.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074 eller MobilePay 91597.  
Husk reference: LPP + dit navn, mail og tlf.nr.

Tirsdag den 2. februar kl. 19.00 - 21.30
Denne aften får du mulighed for at mærke, hvordan 
du kan etablere og stabilisere en forbindelse dels med 
Universet, dels med Jorden ved kropsligt at samordne 
de 4 elementer: ild/jord/luft/vand. Du introduceres til 
sanseøvelser og blide bølgebevægelser.

Jeanne Jensen er underviser og har i over 30 år undervist 
i kroppens væskers betydning for kropslig og psykisk ba-
lance og velvære. Hun er uddannet Rolfer og Continuum 
Movement Teacher og har udviklet en unik kombination 
af disse bevægelsesformer kaldet Fascial Flow, hvor fokus 
er på kroppens evne til at hele og regenerere sig selv. 
Gennem denne bevægelsesform opbygges en sanselig og meditativ tilstand.

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

INTRODUKTION TIL KROPSLIG MEDITATION                 
Foredrag ved Jeanne Jensen

Søndag den 7. februar kl. 10.00 - 16.00
Chakrasystemet har i løbet af det 20. og 21. århundrede 
fundet vej ind i mange moderen spirituelle, filosofiske 
og psykologiske retninger og traditioner. Men hvor 
kommer det egentlig fra, og hvordan blev det oprinde-
ligt præsenteret?
Læren om chakrasystemet er opstået i en tid meget 
forskellig fra vor egen. Og vi kan ofte misforstå det ved 
at forsøge at passe det ind i fx. en moderne naturviden-
skabelig ramme for kropsforståelse.
Men hvad er alternativet?
I løbet af workshoppen her vil vi se på, hvordan forstå-
elsen af chakrasystemet har forandret sig fra det først blev præsenteret - sandsyn-
ligvis i den tidlige, tantriske buddhisme - til det blev et redskab for psykoanalysen 
og senere psykoterapien i vesten.

Vi vil også åbne op for en meget mere intuitiv 
og oplevelses-orienteret tilgang til kroppen og 
den vej rundt forhåbentlig gøre chakrasystemet 
til noget tilgængeligt og nærmest indlysende 
brugbart i ens eget helt almindelige og u-mysti-
ske liv. Konkret bliver dagen en vekslen imellem 
teori og praksis. Vi vil samtale, diskutere og 
kigge på gamle, logiske tekster. 

Jacob Aremark er cand.mag i filosofi med speciale i kropsbevidsthed. Han er forfat-
ter til bogen “Kroppens indre landskaber - en praktisk indføring i kropsbevidsthed”. 
Desuden er han aikidolærer, ManuVisionbehandler og yogalærer. Han har undervist 
i yogaens mere teoretiske- og filosofiske dimensioner på mange kurser og yogalærer-
uddannelser mm. Læs mere på www.indrelandskaber.dk

Pris: 450/550 kr for medlemmer/gæster.
I denne pris indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074 eller MobilePay 91597. Husk reference: 
JAR + dit navn, mail og tlf.nr.

CHAKRASYSTEMET I ØSTEN OG VESTEN
Workshop ved Jacob Aremark

Alt, hvad der er udgået fra Gud, har fået tildelt en opgave.  
Mennesket fik til opgave at elske og erkende.

Mester Eckehart
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Tirsdag den 9. februar kl. 19.00 - 21.30
Hvordan kan vi hver især bidrage til skabelsen af den nye civilisation, som nødven-
digvis må komme efter kaosset, som vi er gået igennem siden marts 2020? Utroligt 
mange mennesker er vågnet op og ved, at de vil være med til denne transformati-
on. Forestil dig et globalt samfund, som ikke er styret af mørkets kræfter, af penge, 
magt, begær eller kontrol. Hvordan kommer vi i gang med dette nye liv? Menneske-
heden har gået og går stadig igennem et bevidsthedsløft, der vil gøre det lettere at 
slippe de gamle begrænsende tænke- og handlemønstre.
Vi vil se på, hvilke redskaber vi nødvendigvis må bru-
ge for at lære at samarbejde ud fra hensyntagen til alle 
tings samhørighed og enhed. Det har hidtil været umu-
ligt. Hvad skal der til? Det søger vi svaret på. Janteloven 
dør. Fugl Fønix rejser sig og ørnen flyver mod højderne. 
Eskild Tjalve er spirituel kursus- og foredragsholder, for-
fatter, spirituel billedkunstner og clairvoyant. 

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

AT MANIFESTERE  STARTEN PÅ DEN 
NY CIVILISATION

Foredrag ved Eskild Tjalve

Lørdag den 13. februar kl. 10.00 - 16.00
Der er fokus på Herkules arbejde i stjernetegnene Løven og Jomfruen. I Løvens 
og Jomfruens stjernetegn nedlægger Herkules henholdvis den Nemeiske løve og 
erobrer Hippolytes bælte. Ved Herkules rejse gennem Zodiakens tegn, lærer vi om 
sjælens rejse gennem indvielsesvejen og om, hvordan vi er forbundet med Univer-
set. Nye er velkomne til at hoppe på kursusrækken.  (Se også d. 30. januar)

Pris: 450/500 kr. for medlemmer/gæster.
I denne pris indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Indbetaling: Reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074 eller MobilePay 91597. Husk  
reference: LPP + dit navn, mail og tlf.nr.

HERKULES - DE 12 ARBEJDER
Kursusforløb ved Lene Pape

Tirsdag den 16. februar kl. 19.00 - 21.30
Her vil du få de syv vigtigste råd til at styrke immun-
forsvaret. Forskning viser, at vi kan gøre meget selv 
for at styrke vores immunforsvar. Det drejer sig om at 
nedbringe stress, om god søvn, smil og latter, vitamin D, 
sund kost generelt og en sund tarmflora. Desuden har 
det vist sig at sang – og visse typer af musik – styrker 
immunforsvaret. Dyrestudier har vist, at vitaminer og 
mineraler som zink, jern, folsyre, vitamin A, B6, C og 
E kan øge immunresponset. Desuden er det gavnligt at 
spise masser af frugt og grønt – gerne også det grove – 
bælgfrugter, fuldkorn, bær, nødder og kerner. Undgå 

rygning og kød, fjerkræ, fisk og skaldyr, og skær ned på salt, sukker og alkohol. 
Undgå så vidt muligt stress. Stress er en belastningstilstand, som opstår, når krav 
fra omgivelserne eller os selv overstiger de ressourcer, vi har – eller oplever, at vi 
har. Stress kan både være fysisk og psykisk. Langvarig stress får kroppen til at pro-
ducere hormonet kortisol, som kan svække vores forsvar mod virus og bakterier. 
Længerevarende stress udtrætter immunsystemet, så vi lettere bliver syge.

Læge Charlotte Bech har en baggrund som læge for 
fødende kvinder i Tennessee USA, indenfor mavetarm-
kirurgi på Gentofte Amtssygehus samt intern medicin på 
Rigshospitalet. Charlotte Bech er autoriseret læge, med-
lem af lægeforeningen (DADL), medlem af foreningen 
af speciallæger (FAS), og medlem af Dansk Selskab for 
Almen Medicin (DSAM). Charlotte Bech arbejder med 
kursister, der selv ønsker at gøre en indsats for sundhed 
via dokumenterede naturlige metoder som kost, livsstil, 
motion, yoga, meditation og ayurveda (som også anbefa-
les af WHO). www.charlottebech.dk 

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster. 
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

SÅDAN STYRKER VI IMMUNFORSVARET
Foredrag ved Charlotte Bech
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Lørdag den 20. februar og søndag den 21. februar kl. 10.00 - 17.00
Nu får du mulighed for at deltage i en række spændende 
studiedage. Vi tager udgangspunkt i Alice A. Baileys bog: 
” Discipelskab i den nye tidsalder” bind II. Her beskrives, 
hvordan du som spirituelt søgende menneske kan følge 
dit indre kald og samtidig bevare dit fokus i den forplig-
tende hverdag.
 
I dette andet bind af discipelskab bøgerne uddybes em-
nerne meditation og indvielse. Meditation beskrives som 
vejen til al skabelse, hvor det enkelte menneske kan kom-
me i kontakt med sit eget højere selv og Hierarkiet.

Det siges, at den nye tidsalder varsler et sjælenes rige, der bæres frem af en særlig 
grundtone, nemlig gruppearbejde. Men hvordan kan man opmuntre verdenen til 
gruppeaktivitet, når personligheden aldrig er blevet dyrket så meget som nu? Hvor-
dan integrerer du åndelighed i din hverdag, så du bliver i stand til at stå fast som en 
oplyst sjæl midt i travlheden?                                                                                    

En af de mest komplicerede udfordringer, som nutidens spirituelle interesserede 
står over for er, hvordan man omsætter århundredes visdomsteorier til praktisk 
hverdagshandling. Det kan være vanskeligt at frigøre sig fra den moderne verdens 
pligter og gøremål, når man mærker et dybt råb indefra, der ønsker opmærksom-
hed. Er der mon en større mening med den indre ubalance? Og hvordan skabes en 
gylden middelvej?

Bogen beskriver, hvordan indvielser kan finde praksis i menneskenes daglige liv. 
Bevidstheden er til stadighed ekspanderende, hvorved den gradvist bliver en del af 
vores planetariske livs bevidsthedsstrøm. Bevidsthedsudvidelse ledsages af en ræk-
ke åbenbaringer. Fem af sådanne åbenbaringer beskrives med symbolske formler og 
antydninger som hjælp til at opnå dybere indsigt i emnet.

I undervisningen vil Kim Pedersen gøre brug af meditations- og visualiseringsøvel-
ser, samt en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder. 

DISCIPELSKAB I DEN NYE TIDSALDER – BIND II 
ÅND OG UNIVERSEL INDSIGT 

Kursusforløb ved Kim Pedersen - nyt toårigt kursusforløb

Kurset foregår således, at der i løbet af de to år afholdes 6 fysiske weekends, som 
hver følges op af en spørgeaften. Meditationerne lægges på YouTube, så du får mu-
lighed for at gentage dem, så ofte du har lyst.

Mødegange 2021
Weekender: 20.-21. februar, 12.-13. juni, og 16.-17. oktober kl. 10.15 - 16.45
Net møder mandag aftener: 12. april, 16. august og 6. december kl. 18.30 - 21.30

Mødegange 2022
Weekender: 5.-6. februar, 4.-5. juni og 1.-2. oktober kl. 10.15 - 16.45
Net møder mandag aftener: 11. april, 15. august og 5. december kl. 18.30 - 21.30

Tilmelding er bindende for 3 weekender + 3 online aftener.
Pris for 3 weekender og 3 onlineaftener: 3.750/4.350 kr. for medlemmer/gæster. 
Der kan betales samlet eller pr. gang (en weekend + en onlineaften).
Det er muligt at prøve en enkelt weekend med tilhørende aften, da er prisen: 
1.350/1.550 kr.
Beløbet bedes indbetalt 10 dage inden weekenden.
I prisen indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding nødvendig: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Beløbet indbetales til reg. nr. 8401 kontonr. 0001063074.  Husk reference 
KPD + dit navn og tlf.nr.
Ved framelding tilbageholdes 100 kr. til administration.
Bemærk: Din plads er først reserveret, når beløbet er modtaget. Hvis kurset ikke kan 
afholdes fysisk pga. situationen, vil det blive afholdt på Google Meet.

ENOKS HEMMELIGHEDER - UNIVERSETS NØGLER 
Studiekreds ved Kim Pedersen

Mandag d. 22. februar kl. 10.15 - 16.45
Desuden d. 22. marts og 10. maj
Se mere om studiekredsen under d. 11. januar.

Pris pr. gang: 350/400 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen.
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Om foredragsrækken
Der er en rød tråd i foredrags serien. Denne indledning lægger tonen an. Tema-
erne er forskellige, og foredragene kan stå alene. Du kan vælge at deltage i hele 
foredragsrækken eller udvælge et eller flere, der lige passer til dig.
2020 startede på en ny måde, nemlig med at sende 
mange hjem. Men samtidigt kom de langt omkring ved 
hjælp af en ny måde at mødes på gennem internettet: 
f.eks. Google Meet, YouTube osv. På kun nogle få måne-
der blev mange af os måske rykket 10 år længere frem i 
vores brug af internettet.
Vi kan sige, at nøden har tvunget os til at være kreati-
ve på mange måder. Her i 2021 befinder vi os stadig i 
Coronaens skygge. Noget tyder på, at mange er begyndt 
at få nye tanker for anderledes måder at håndtere og 
udnytte de nye internetmuligheder.

Teosofien fortæller, at Mestrene afholder konklave på de indre planer én gang hver 
100 år. Her lægges linjen for de næste 100 år. Sidste konklave fandt sted i 1925 og 
lå mellem de to store verdenskrige, hvor næsten hele verden var involveret. Den 
næste konklave finder sted i 2025, og det bliver interessant at følge hvilke mulighe-
der og opgaver, der gives til menneskeheden.

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00 - 21.30
Foredragsrække ved Kim Pedersen, Kasper Westeraa og Birgitte Saviéra
Tirsdagene d. 23/2, 23/3, 27/4, 11/5, 8/6, 16/7, 14/9 og 19/10

Hvad er det for et nyt årti, der venter os, og hvad er det for en energi, der lig-
ger og venter på at blive belivet? Er det en ny stråle, der træder i aktivitet ved 
100-års-konklavet? Skal vi sige velkommen til 4. stråle og til mesteren Serapis Bay 
og hans virke i verden? Lad os stille dette spørgsmål til verdenshoroskopet og se, 
hvor den 4. stråles planeter står. 

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

VERDENSHOROSKOPET FOR DETTE ÅRTI
Foredrag ved Kim Pedersen

Efter anden verdenskrig blev FN, Nato og EF skabt, og 
disse organisationer samlede nationerne i fællesskab 
og samarbejde. Der kom radio og TV, og flyvningen 
åbnede luftelementet op for os. Ifølge Teosofien er dette 
den første æter, set nedefra. 
Nu er vi kommet frem mod den anden æter, som er 
knyttet til det at lægge planer. Vi skal se, hvad der ligger 
bag denne tanke. Måske er det menneskets ønske om 
at få mere frihed her på jorden, at kunne nyde jordens 
flotte natur og årstider, der har gjort, at vi leder efter 
nogen, der kan overtage 

noget af vores arbejde? Her kommer den kunstige intel-
ligens ind. Hvad med robotter? Hvad er vores forhold 
til dem og hvor meget tør vi overlade til dem? Er de 
universelle? 
Livets akse har flere dimensioner. Lige nu samarbejder 
vi vandret, men hvad med det lodrette samarbejde? 
Hvor står vi der? Lad os stille dette spørgsmål til Teoso-
fien og den øvrige åndsvidenskab. Til alle tider har der 
været mennesker, der har haft forbindelse til de indre 
verdenerne og har været i kontakt med mestre, f.eks. 
Kristus og Buddha eller med engle som ærkeenglen 
Gabriel hos Maria. Er det den lodrette kontakt? Og er sindet en af nøglerne til at 
åbne denne nye bevidsthed? Østens vise har lært os om de syv centre, men er der 
flere? Hvad siger Vestens visdom om dette?

FULDMÅNEMEDITATION I FISKENS TEGN

Fredag den 26. februar kl. 12.00
Eksakt fuldmånetidspunkt er lørdag den 27. februar kl. 
09.19. 

Månedens sædtanke: ”Jeg forlader Faderens hus, og 
idet jeg vender tilbage, frelser jeg.”

Gratis adgang. Alle er velkomne. Bemærk at døren 
lukkes præcist.
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Fredag den 26. februar kl. 19.00 - 21.30
Marina Munk opdaterer os om de nye kollektive energier 
i universet, der påvirker os lige nu. Det sker i et samar-
bejde med ærkeengle og opstegne mestre, som hjælper 
Jorden i denne tid. Hun oplyser om sin vej til dette ånde-
lige arbejde, og der er tid til spørgsmål. De kanaliserede 
visioner indeholder informationer om den nye tid på 
vejen til enhed og positive forandringer her på Jorden.  

Pris: 100/140 kr. for medlemmer/gæster. Max 40 deltagere.
Tilmelding og betaling: Se nederst på siden.

DET NYE UNIVERS
Foredrag ved Marina Munk

Workshop ved Marina Munk

Lørdag den 27. februar kl. 10.00 - 17.00
Marina har samarbejdet med den åndelige verden gennem hele sit liv. Universet 
kommer direkte ind til os gennem Marina. Kodeordet er kærlighed til alt skabt. 
Det er kærligheden, som leder os gennem dimensionsportene til ekspanderende 
bevidsthed. De kanaliserede visioner formidler informationer om den nye tid på 
vejen til enhed og positive forandringer her på Jorden.  Vi har alle hver vores egen 
måde at arbejde på, men fælles for alle er energiopkoplingen og samarbejdet med 
de højere væsner. Det bliver de store perspektivers dag. 

Marina Munk  er en clairvoyant og internationalt kendt lysarbejder, som har til 
opgave at vække menneskers højere bevidsthedskanaler. Samtidigt arbejder hun 
praktisk med udgangspunkt i hverdagslivets behov - engagement i WRO (World Ra-
inforest Organization) for Amazonas indianere, intergalaktiske møder og arrangerer 
rejser med åndeligt indhold.  

Pris for workshoppen: 950/1.150 kr. for medlemmer/gæster. Max 30 deltagere.
I denne pris indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Beløbet indbetales til reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074 eller MobilePay 
91597. Husk reference MMU + dit navn og tlf.nr. 
Bemærk: Din plads på holdet er først reserveret, når beløbet er modtaget.
Ved framelding tilbageholdes 100 kr. til administration.

GENNØGLERNE - EN SELVOPLYSENDE REJSE
Webinar ved Pia Mark

Tirsdag den 2. marts kl. 19.00 - 21.30
GenNøglerne er et visdomssystem, der taler til dit højeste potentiale. GenNøgler-
ne tilbyder et af de mest kraftfulde redskaber til selvfordybelse og transformation. 
Hvis du er parat til at forvandle dit liv, parat til at udtrykke dit højeste potentiale 
og til at spille en vigtig rolle i menneskehedens forestående bevidsthedsspring, 
så er det muligt, at et nærmere bekendtskab med GenNøglerne netop er det, du 
har ventet på. Det er en introduktion til onlinekurset med opstart onsdag den 

17. marts. Men det kan også give dig et overblik og et 
indblik i, hvor du selv kan begynde, hvis du føler dig 
inspireret til at dykke ned i denne fantastiske skattekiste 
af visdom. 
GenNøglerne handler om: 1. at omfavne dine Skygger - 
dine udfordringer. 2. at forløse dine Gaver - dit poten-
tiale. 3. at virkeliggøre din Essens.                
Pia Mark sender direkte online fra Århus til 2 store 
lærreder i Teosofisk Forening København for et fysisk 
publikum. Det er muligt for deltagerne at stille spøgs-
mål undervejs. 

Pia Mark er en søgende sjæl, der har boet og arbejdet på the Findhorn Foundation 
i Skotland i næsten 30 år. Hun er terapeut med 40 års erfaring. De sidste 11 år har 
hun i stigende grad integreret GenNøgle-visdommen i sit arbejde som EFT terapeut. 
Pia Mark er GenNøgle ambassadør og koordinator for the Delta Fellowship med 
fokus på udvikling af højere kollektiv bevidsthed. Pia Marks hjemmeside: www.
piamark.com
 
Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

Hvad angår evner og talenter, så er svaret enkelt.
De udvikles og kultiveres i tjeneste for menneskeheden,

som vi alle er en del af og som vi skylder vores uforbeholdne tjeneste.
H.P. Blavatsky
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Lørdag den 6. marts kl. 11.00 - 16.30
Tema:  Kontaktbegrebets betydning for kroppens 
spændingsregulering og for blodkredsløb og varmere-
gulering.
Blodkredsløbet i kroppen har ikke altid de bedste vilkår, 
og det kan mærkes på kroppens varmeregulering. 
Kender du til, at nogle steder på huden kan være varme, 
mens andre er iskolde?
Vi lader stå til, fordi vi ikke ved, hvad vi skal stille op 
med det, og så bliver generne efterhånden kroniske.
Eutoni er en af mulighederne til at ændre tingenes 
tilstand og til at få oplevelsen af, at der er rigtig meget, 
vi selv kan, når vi bruger vores bevidsthed og nærvær.
På denne workshop vil vi beskæftige os med Eutoniens fysisk-æteriske kontaktbe-
greb, en måde at forholde sig på kropsligt i forhold til omgivelserne. Man kan også 
sige, at det er grundlaget for, at kroppen hele tiden kan regulere sin spændingsba-
lance, slippe de blokeringer vi har, og hindre os i at skabe nye. Blokeringer lukker 
for blodcirkulationen og dermed varmefordelingen i kroppen. 
Som deltager vil du blive guidet igennem kroppen på en sådan måde, at du selv 
vil opdage, hvad der hjælper til at åbne for kredsløbet. Undervisningen vil blive 
tilpasset den gruppe, der er tilstede. 
 
Lis Palsvig har undervist unge under uddannelse på socialpædagogiske seminarier, 
på skuespillerskoler i Århus og København og på musikkonservatoriet. Har givet 
uddannelser til behandlere af familier i krise. Har været censor og senere uddannel-
seslærer ved G.A. skolen, og været gæstelærer ved uddannelser i Argentina, Brasilien 
og Tyskland. 

Pris: 500/600 kr. for medlemmer/gæster. Max 9 deltagere.
I prisen indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding nødvendig: tilmelding@teosofiskforening.dk Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Beløbet indbetales til reg. nr. 8401 kontonr. 0001063074 eller MobilePay 
91597. Husk reference LPA + dit navn og tlf.nr.
Bemærk: Din plads er først reserveret, når beløbet er modtaget. 

MØDET MELLEM KROP OG ÅND
Eutoniworkshop ved Lis Palsvig

Søndag den 7. marts kl. 14.00 - 17.00
Verden er i den største forandring i menneskehedens hi-
storie. Mange har problemer med helbredet, økonomien 
eller arbejdet. Der er problemer med samliv, skilsmisser 
og ulykkelige forelskelser. Samfundet præges af epide-
mier, miljømæssige, religiøse, økonomiske og politiske 
kriser. Hvor går vi hen?

Forfatter Ole Therkelsen, f. 1948 er kemiker (DTU) og bio-
log (KU).  Han taler og skriver på grundlag af sit livslan-
ge engagement i Martinus Kosmologi. Han har holdt ca. 
2000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks for-
skellige sprog: Dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk og esperanto, hvoraf flere kan høres 
som podcast og på: www.oletherkelsen.dk

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

VERDENSSITUATIONEN – HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?
Søndags Matiné ved Ole Therkelsen

Jo tættere bevidstheden får lov at nærme sig Alt Livs Kilde, des mere 
lærer man, at der er et eneste motiv til denne Kildes manifestation, og 

det er fremskyndelsen af andres evolution.

Det er ligesom universet er en inkarnation af et eneste væsen, der er 
besjælet af et eneste formål, nemlig i almindelighed at hjælpe og hvor 

som helst fremskynde den evolution, som alting blev til for.
G. Hodson
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Tirsdag den 9. marts kl. 19.00 - 21.30
Lisbeth Ejlertsen er søgende fra det inderste i sit hjerte. Hele livet har hun været 
optaget af spørgsmålene: Hvem er vi som mennesker? Har livet et formål? Hvor-
dan opnår man at leve lykkeligt?
I bogen ”Indiens Spirituelle Visdom” deler Lisbeth oplevelserne på sin rejse i 1994, 
hvor hun drog til Indien for at udforske netop disse spørgsmål – siden er det ble-

vet til 25 rejser dertil. Lisbeths indre ledte hende til indiske 
guruer og en helt særlig palmebladsastrolog. Om guruerne 
siges det, at de har adgang til andre planer i universet. Lis-
beth havde tidligere læst, at man i Indien kunne få ”læst sit 
palmeblad”, der efter sigende indeholder alle oplysninger om 
én. Hendes oplevelser i Indien var så dybe og livsændrende, 
at hun endte med at skrive en bog om dem - hun følte en dyb 
forpligtigelse til at dele sine oplevelser med andre i Vesten.
Under foredraget vil Lisbeth dele sine oplevelser, og der vil 
blive rig lejlighed til at spørge og samtale. Som afslutning vil 
Lisbeth guide en Heartfulness meditation. 

Lisbeth har praktiseret Heartfulness de sidste 25 år og er i 
dag træner i denne meditationsmetode. 
Lisbeth Ejlertsen er oprindelig ingeniør. Efter 7 år skiftede 
hun kurs og har som selvstændig gennem mange år bl.a. 
arbejdet som billedkunstner, traume terapeut, udvikler og 
underviser af egne workshops om ”Flow” samt skrevet og 
udgivet bøger – i dag med eget forlag: FlowLab. - I 2008 
slog Lisbeth en ”kolbøtte” med sin bil, som gav anledning 
til en ny retning i hendes liv. 

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Fysisk deltagelse:  Beløbet betales ved indgangen. 
Online deltagelse: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Beløbet indbetales til reg. nr. 8401 kontonr. 0001063074 eller MobilePay 
91597. Husk reference LEJ + dit navn og tlf.nr. ONLINE deltagere vil modtage en 
invitation med et link senest dagen før.

MIN SØGEN EFTER LYKKEN OG  
SANDHEDEN OM LIVET 

Webinar foredrag i TF + Online ved Lisbeth Ejlertsen
Tirsdag den 16. marts kl. 19.00 - 21.30
De 144.000 lysbærere er de sjæle fra planeten Venus, der 
i fordums tid kom hertil med deres regent Sanat Kuma-
ra for at hjælpe jordens mennesker i en meget mørk tid. 
De kom for at ”tænde” lyset i menneskenes bevidsthed, 
da det var næsten udslukt. Vi skal høre, hvordan de var 
med til at skabe gyldne civilisationer, hvor der herskede 
fred og kærlighed mellem mennesker, og hvor mysterie-
skoler, kunst og videnskab blomstrede. Mange åndeligt 
søgende i vor tid, er disse ældre sjæle fra Venus.

De 144.000 var på det forsvundne kontinent Lemurien, 
hvor de holdt livsflammen brændende i templerne. Lemurien blev ødelagt af na-
turkatastrofer, men vi møder lysbærerne senere på Atlantis i en gylden civilisation 
34.500 år f.Kr., hvor den nu opstegne mester Jesus var hersker og ypperstepræst. 
De inkarnerede i Suern-riget i Indien, senere i det gamle Egypten, og i bibelsk tid 
dukker de op som Israels 12 stammer. De 144.000 har været længe på jorden og 
blev assimileret ind i den evolution, de kom for at redde. De skabte karma. Lyset 
og kundalini-kraften i deres chakraer faldt, og de glemte, hvem de var, og hvad 
de var kommet for. I vor tid skal lysbærernes sjæle vækkes på ny, genfinde deres 
mission og ved at gå den åndelige vej genoprette det nye Atlantis og en gylden tid 
på jorden. Vi vil under foredraget fortælle hvordan. Er du en af disse lyse sjæle? 
Gennem meditationen og gennem foredraget vil du måske genkende, at lysbærer-
nes historie også er en del af din sjæls identitet og historie.

Pernille Povlsen kommer fra Summit Lighthouse, der udgiver den spirituelle un-
dervisning fra de Opstegne Mestre og det Store Hvide Broderskab, som den er givet 
gennem Elizabeth Clare Prophet. Pernille har studeret og fulgt denne lære i 37 år 
og har fået kraftfulde redskaber til at gå den spirituelle vej. Hun holder foredrag og 
seminarer om mange af disse emner.             

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

DE 144.000 LYSBÆRERES HISTORIE PÅ JORDEN
Foredrag ved Pernille Povlsen
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Online studiekreds over 5 onsdage:  17. marts, 14. april, 12. maj, 9. juni og 
7. juli kl. 18.00 - 21.00
GenNøglerne tilbyder et af de mest kraftfulde redskaber 
til selvfordybelse og transformation, menneskeheden 
i disse forandringens tider har til rådighed. Hvis du 
er parat til at forvandle dit liv, parat til at udtrykke dit 
højeste potentiale og dykke ind i din egen smerte og 
skønhed, så er en studiekreds måske lige netop det rette 
for dig. 
Med udgangspunkt i din personlige GenNøgle profil 
hjælper en studiekreds dig til at fordybe dig i og ud-
forske aspekter af mysteriet om dit indre potentiale og 
dermed begynde at skabe fundamentet for løbende 
forståelse og anerkendelse af dit sande formål.
Du vil få guidance og støtte på vejen til at fordybe dig i din egen profil, samt guide-
de meditationer til brug i din daglige kontemplation. Gradvis kan denne indre 
rejse over tid føre til en dybere følelse af personlig frihed, indre tilstedeværelse og 
stabilitet, samt hjælpe dig til fuldt ud at åbne dit hjerte og skabe klarhed på alle 
områder af dit liv. 
Min hensigt med studiekredsen er at skabe et trygt og inspirerende rum, hvor vi 
sammen dykker ind i vores egen profil – derfor begrænses deltagerantallet til max. 
10.   

Se mere om Pia Mark under foredraget tirsdag den 2. marts eller på hendes hjemme-
side: www.piamark.com

Pris: 1.350/1.500 kr. for medlemmer/gæster
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Beløbet indbetales på reg.nr. 8401 kontonr 000 1063 074 eller MobilePay 
91597. Husk reference PMA + dit navn og tlf.nr.
OBS: Hele beløbet betales på en gang. Da der kun er plads til max 10 deltagere, 
fordeles de efter først til mølle princippet, efter at din betaling er modtaget. 
Ved framelding påregnes 100 kr. til administration - Der oprettes venteliste.
Du er velkommen til at kontakte Kirsten Bisgaard for yderligere oplysninger, 
kirstenbisgaard@outlook.com eller tlf. 51 90 83 00.

GENNØGLERNE
Online studiekreds på Google Zoom ved Pia Mark

Fredag den 19. marts kl. 18.00 - 20.30  
Ved årstidernes skiften er nogle af ærkeenglene særlig 
aktive og kommer nærmere jorden og menneskeheden 
i den pågældende periode. Vi har, som verdenstjenere, 
mulighed for at forbinde os og samarbejde med ærke-
englene og får særligt hjælp og bevågenhed fra deres 
højere bevidsthed og de åndelige planer de 4 gange om 
året, hvor årstiderne skifter og en ny periode begynder.
Denne aften, ved forårsjævndøgn, indledes med en ind-
tuning og meditation på ærkeenglen Rafael. Der åbnes 
for perioden, hvor ærkeenglen er aktiv med åndelig 
healing til alt det nye og spirende liv på jorden. Under 
forløbet vil vi, igennem en fælles åndelig gruppehealing, samarbejde med ærke-
englen om at give healing til at opløse de stivnede tanke- og følelsesformer, samt 
de illusioner og blændværk der tynger det kollektive bevidsthedsfelt på jorden og i 
menneskeheden, hvori vi lever, røres og har vores væren.

Tonny Lang har studeret og praktiseret åndelig healing og den esoteriske lære siden 
1987. Blandt andet igennem mange år i Healer-Ringen og i en healingsgruppe på det 
tidligere cancer behandlingscenter, Humlegården. Han har siden 1999 undervist i 
esoterisk healing i forskellige spirituelle foreninger og grupper i Danmark, Sverige og 
i Norge. Han er forfatter til flere bøger om healing og sundhed og har arbejdet med 
holistisk behandling, healing og tekstforfatning i Esoterisk Healing i Skandinavien.

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

SAMARBEJDE MED ÅRSTIDERNES ÆRKEENGLE 
 - FORÅRSJÆVNDØGN    

Workshop ved Tonny Lang

Healerens opgave er at løfte de nedadrettede øjne op mod sjælen, den 
sande healer i formen. Det åndelige eller tredje øje styrer derefter den 

helbredende kraft, og alt er godt.
Djwhal Kuhl
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STRÅLENDE ASTROLOGI
Weekendkursus ved Kim Pedersen 

Lørdag den 20. marts og søndag den 21. marts kl. 10.00 - 16.00
Ved den esoteriske astrologs skrivebord er det naturligt 
at arbejde med himmellegemerne. Men hvad med Store 
Bjørn og de syv stråler? Har du dem med i din tydning 
af horoskopet? De syv stråler kendes fra Teosofien og 
Alice A. Baileys inspirationer.
I horoskopet vil vi have fokus på discipelskabets planet, 
MC, DC og hvilke stråler, den sjælsintegrerede person-
lighed har til rådighed for at løse de udfordringer og 
ønsker, den kommer til Jorden med. Vi vil bruge ek-
sempler fra deltagernes horoskoper. Husk dine astrolo-
gidata, hvis du vil dele med os andre. Kim Pedersen kan 
dog ikke love at komme igennem dem alle.
Der lægges i denne weekend op til det nye i astrologien, dens virke gennem de 
syv stråler og vores højere selv, også kaldet den højere triade, og de fem tegn den 
hviler på i horoskopet. Der tages udgangspunkt i, at du har kendskab til esoterisk 
astrologi, de syv stråler og de tolv stjernetegns grundtoner, som f.eks. vægtens 
esoteriske motto: ”Jeg vandrer mellem de to store kraftlinjer.”
I undervisningen vil der indgå meditation og healing.

Pris for hele kurset: 1.000/1.200 kr. for medlemmer/gæster.
I prisen indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding nødvendig: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr. 
Betaling: Beløbet indbetales til reg. nr. 8401 kontonr. 0001063074 eller MobilePay 
91597. Husk reference BKP + dit navn og tlf.nr.
Ved framelding tilbageholdes 100 kr. til administration.
Bemærk: Din plads er først reserveret, når beløbet er modtaget.

Tirsdag den 23. marts kl. 19.00 - 21.30
Denne aften lader vi os inspirere af Kabbalahen og den niende Sefiroth. Hvordan 
kan vi bruge æterlegemet? Vi kommer til at gå dybt ind i dette legeme, dets relation 
til sindet og dets plads over kronecentret. Gemmer denne Sefiroth også nøglen til 
Pyramideenergi? Der lægges op til store spørgsmål denne aften.
Se mere om foredragsrækken under foredraget d. 23.februar.

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

ÆTERLEGEMETS FORTID OG FREMTID OG SINDET
Foredrag ved Kim Pedersen

Lørdag den 27. marts kl. 10.00 - 16.00
Der er fokus på Herkules arbejde i stjernetegnene Væg-
ten og Skorpionen, hvor han henholdsvis tilfangetager 
det Erymantiske vildsvin og tilintetgør den Lernæiske 
hydra. 
Vi arbejder med forståelsen af den gamle visdom, der er 
skjult i himlens og stjernebilledernes myter. Vi kon-
fronteres denne lørdag med de store valgkriser og store 
prøver med illusionens slange. Vi testes nu virkeligt på 
indvielsesprøverne, og gør os klar til de større indvielser.
Alle er velkomne. Se mere under d. 30. januar. 

Pris: 450/500 kr. for medlemmer/gæster. 
I denne pris indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Indbetaling: reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074 eller MobilePay 91597. 
Husk reference: LPP + dit navn, mail og tlf.nr.

HERKULES – DE 12 ARBEJDER
Kursusforløb ved Lene Pape 

ENOKS HEMMELIGHEDER - UNIVERSETS NØGLER 
Studiekreds ved Kim Pedersen

Mandage d. 22. marts og 10. maj kl. 10.15 - 16.45
Se mere om studiekredsen under d. 11. januar.

Pris pr. gang: 350/400 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen.
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FULDMÅNEMEDITATION I VÆDDERENS TEGN 

Søndag den 28. marts kl. 19.00 OBS. Palmesøndag
Den første af de tre store fester.
Eksakt fuldmånetidspunkt er søndag 28. marts kl. 20.50

Månedens sædtanke: ”Jeg træder frem, og fra tankens plan 
hersker jeg.”  

Gratis adgang. Alle er velkomne. Bemærk at døren lukkes præcist.

Tirsdag den 30. marts kl. 19.00 - 21.30
Vi lever i en ny tid, hvor alting forandrer sig. Mange taler om den øgede vibration, 
som den nye tidsalder er en del af. Hvordan indvirker den på vores krop? Følger 
kroppen automatisk med? Kan vi gøre fuldstændigt, som vi altid har gjort, eller er 
vi nødt til at ændre vores tanker og vores kost? 
Carsten Kronbach vil bl.a. belyse Martinus´s og Medical 
Mediums syn på kost og helse. Især Medical Medium 
v/Anthony William har nogle revolutionerende og nye 
teorier om uforklarlige sygdomme og grunden hertil. 
Anthony William siger selv, at han er 30-40 år forud for 
sin tid. Samtidigt har han meget enkle metoder til at 
hjælpe mennesker med at komme på det rette spor. 
Dette kræver en indsats fra os selv. I de fleste tilfælde 
et nyt syn på kost. Anthony Williams kilde er ånden 
”SPIRIT”, der konstant guider ham. 

Carsten Kronbach har flere alternative uddannelser bl.a. som Heilpraktiker, Biopat 
og i Bachs Blomstermedicin. Han har arbejdet inden for regnskab, men altid interes-
seret sig for det alternative. De seneste år har han specielt interesseret sig for kostens 
betydning for vores sundhed, men også vigtigheden af en god kost, ikke bare for vores 
fysiske krop, men også for vores ”åndelige” kroppe.

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster. 
Betaling: Beløbet betales ved indgangen.

KOST OG HELSE I DEN NYE TIDSALDER
Foredrag ved Carsten Kronbach

Torsdag den 1. april og fredag den 2. april kl. 9.30 - 16.00
Vi skal ud på en spændende kausalrejse gennem tid og 
rum. Vi byder op til en kosmisk dans, hvor vi føres ind 
i sjælens historisk vævede billedtæppe. Dette tæppe er 
skabt gennem kulturperioderne, og sjælen står nu foran 
et nyt kvantespring i det nye årtusinde.
Ved at rette blikket ud over det lange tidsrum, som 
strækker sig fra Det Gamle Ægypten, Verdenslysets 
anden fakkelbærer, og op til vores tid, er vores dybeste 
sjælelige anliggender og vores inderste sjæl blevet skabt.
Rudolf Steiner mener, at vi først kan finde det, sjælen 
har bevaret som sit helligste, når vi har rettet blikket 
mod de store begivenheder i folkets og verdens historie.
Vi skal høre legenden om gudinden Isis som Verdens-
moderen, der samlede alle højtudviklede kvinder i verden for at forme en smuk 
kosmisk lotus i Universet og om antikkens skabelsesmyter samt de gamle græske 
gudinder og guder.

Skaberne af den græske mytologi var vidt fremskredne i den kunst at udtrykke 
filosofiske og kosmiske sandheder i skjul af myter, såle-
des at den forstående kunne opfatte visdommen, mens 
den samtidigt var skjult for de ligegyldige og uvidende.
Vi skal møde de gamle filosoffer, menneskehedens store 
lærere, og stifte kendskab med de Eleusinske mysterier. 
Grækenland blev Verdenslysets tredje fakkelbærer.
Da Kristusimpulsen kom på det dybeste punkt i evo-
lutionen, gav det stødet til en ny opstigning og sam-
arbejde med ærkeenglene og den keltiske folkeånd. 
Kristusmysterierne i Johannesevangeliet er porten til 
Vandbærerens tidsalder.

Meditationer og healing bliver en del af kurset.

DEN ELEKTRISKE PÅSKEILD – I LYSET FRA DEN 
CEREMONIELLE 7. STRÅLE

Online Påskekursus ved Kim Pedersen og Susanne Hansen



38 39

Om Susanne Hansen: I sin søgen efter esoterisk forståelse gennem hele livet, har rej-
sen ført hende vidt omkring. I det daglige virke arbejder hun som miljø og musiktera-
peut i psykiatrien i Norge. Som Teosof, Gralsarbejder og Frimurer, arbejder hun med 
at forene hoved og hjerte i undervisning og foredrag. Hun er Healer og Zoneterapeut 
og studerer esoterisk astrologi.

Pris for hele kurset: 1.050/1.250 kr. for medlemmer/gæster.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Beløbet indbetales til reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074 eller MobilePay 
91597. Husk reference KOS + dit navn og tlf.nr.
Bemærk: Din plads på holdet er først reserveret, når beløbet er modtaget. Ved framel-
ding tilbageholdes 100 kr. til administration.

SAMARBEJDE OG KONFLIKTBEARBEJDELSE 
I VANDBÆRERENS TIDSALDER                   

Foredrag ved Benthe Ploug

Tirsdag den 6. april kl. 19.00 - 21.30
Set fra et esoterisk/humanistisk perspektiv, står vi som 
menneskehed midt i et bevidsthedsskift. Vi er godt i 
gang med at forlade et primært materialistisk verdens-
billede og på vej mod erkendelse af, vi ikke kun er krops-
lige men også evige sjælelige-åndelige væsner. 
Vandbærerens Tidsalder er det trin i bevidsthedsudvik-
lingen, hvor menneskehedens kollektive bevidsthed ind-
drager såvel det materielle som det spirituelle. Tidligere 
tideres konfliktløsninger og samarbejdsmodeller hvor 
konkurrence, bagtalelser, straf, isolation, udskammet-
hed, korruption og magtmisbrug var fremtrædende, er-
stattes af en bevidsthedsform, hvor hvert menneske på-
tager sig ansvaret for helheden og erkender, at vi alle er sjælelige-åndelige væsner, 
der er dybt forbundne. 
Aftenen består af oplæg, øvelser og introduktion til blandt andet HeartMath medi-
tation, samtaler og case-stories. 

Benthe Ploug er mangeårig kursusleder, højskolelærer, psykoterapeut, astrolog og su-
perviser tager udgangspunkt i teorier omkring Eksistentiel Psykoterapi, Hjertets Intel-
ligens og Psykodynamisk Psykoterapi. Hun er inspireret af sine mange rejser rundt i 

verdenen, blandt andet til Findhorn i Skotland, Damanhur i Italien, Auroville i Indien 
og Easalen i USA.

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

Søndag den 11. april kl. 14.00 – 17.00
Et personligt oplevet healingsforløb.
Et halvt år med voldsomme smerter endte med akut 
indlæggelse, et operativt rygstøttende indgreb (juni 
2020) og en kræftdiagnose! Jeg har under hele forløbet 
modtaget utrolig megen hjælp, healing og omsorg fra 
familie, venner, det alternative og det traditionelle læge-
system og fra åndelig side.
Men hvordan skulle jeg selv gribe situationen an? 
Jeg fik kontakt med min åndelige vejleder der sagde: 
Hold kærlighedsrummet åbent. Jeg spørger: Hvordan? 
Hvad skal jeg gøre? Svar: Kontakt “Skabelsens Rum” 
- men husk - du skal selv finde din vej, integrere indsig-
ten og værne om den. Sådan startede min healingsrejse.
Alle smerter forsvandt efter operationen, og jeg indtager stadig ingen form for 
medicin. Kan nogen få glæde af mine erfaringer, deler jeg med glæde.

Mogens Barslund er 72 år. Gift, 4 børn. Baggrund: Som 21-årig stifter jeg nærmere 
bekendtskab med livets psykologiske, spirituelle og åndsvidenskabelige aspekter. En 
nærdødsoplevelse og andre lignende oplevelser kort efter, gav mine studier en person-
lig indfaldsvinkel. Uddannelser: Grafisk Designer (selvstændig virksomhed i 52 år), 
Røgdykker, Førstehjælps-katastrofe-hjælper, Kunstterapeut. Undervisning: Digital 
grafisk produktion og Kunstterapi. www.kildekunst.dk

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

HEALING I KRYDSFELTET MELLEM NATUR- 
OG ÅNDSVIDENSKAB

Søndags Matiné ved Mogens Barslund
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Tirsdag den 13. april kl. 19.00 - 21.30
Og det hele sker lige nu. Gennem kaos til kosmos. Gen-
nem bevidstløshed til bevidsthed. Gennem nationalis-
me til verdensstat. Gennem ensomhed til fællesskab. 
Gennem ensomhed til samliv med Guddommen og de 
højeste energier. Gennem inkarnation efter inkarnation, 
men med større og større glæde og taknemmelighed.
Det store overblik får vi ikke – men vi kan blive klogere 
på livets mange forgreninger.
Et foredrag, hvor klodevæsener, samfundsproblemer, 
personlige udviklingsopgaver, krig, fred og kollektiv 
karma hånd i hånd giver os forståelse for en positiv 
udvikling – trods alt! 

Steen Landsy er kursusleder og clairvoyant gennem 53 år i Kosmos Center, samt 
redaktør af magasinet Nyt Aspekt. 

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen.

SKABELSEN AF EN NY VIRKELIGHED, ET NYT 
SAMFUND, ET NYT MENNESKE

Foredrag ved Steen Landsy

DISCIPELSKAB I DEN NY TIDSALDER - BIND II
Onlineaften ved Kim Pedersen

Mandag den 12. april kl. 18.30 - 21.30
Der afholdes et netmøde, hvor vi følger op på weekenden (d. 20-21. feb.), og det vi 
har læst. Desuden ”gentager” vi meditationen.

Kim sender link samme dag. 

Lørdag den 17. april kl. 10.00 - 16.00
På denne dag er der fokus på Skytten og Stenbukkens 
stjernetegn.
Efter den store prøve i Skorpionens tegn, ser Herkules 
for første gang klart. Han er sjælsgennemstrømmet og 
er åndeligt målrettet. I Skyttens tegn fordriver Herkules 
de Symfaliske fugle. 
I det tiende arbejde i Stenbukkens tegn ihjelslagtes 
Cerberus, vogter af Hades. Herkules er nu befriet af 
personlighedens bånd og helt sjælsbevidst.
Alle er velkomne. Se mere under d.30. januar.

Pris: 450/500 kr. for medlemmer/gæster.
I denne pris indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074 eller MobilePay 91597. 
Husk reference: LPP + dit navn, mail og tlf.nr.

HERKULES – DE 12 ARBEJDER
Kursusrække ved Lene Pape 

Onsdag den 14. april kl. 18.00 - 21.00
Online studiekreds over 5 onsdage:  17/3, 14/4, 12/5, 9/6 og 7/7
Se beskrivelse d. 17. marts

GENNØGLERNE
Online studiekreds på Google Zoom ved Pia Mark

Kl 17. Mantra:
Må det Ene Livs kraft strømme gennem gruppen af alle sande tjenere.

Må den Ene Sjæls kærlighed kendetegne alle, der søger at hjælpe 
De Store.Må jeg udføre min del af det Ene Værk i selvforglemmelse, 

harmløshed og ved ret tale.Det er ikke et større under at blive født to gange end at fødes én gang.
Djwhal Kuhl
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Tirsdag den 20. april kl. 19.00 - 21.30
Glem alt om, at du ”..bare skal tælle kalorier og motionere” for at tabe dig. Din 
krop har nemlig visse indbyggede genetiske overle-
velsesprogrammer, som er designet til at tvinge dig til 
enten at blive tykkere eller tyndere, hver gang den føler, 
at dette vil hjælpe med til at holde dig i live. Jon Gabriel 
kalder disse programmer: ’FAT-programmer’ – Famine 
And Temperature (hungersnød og temperatur). 
Vi køber kraftigere computere og smartphones, så vi 
bedre kan streame alt muligt fra ’skyen’. På samme måde 
bliver ’streamningen’ fra akashaen (eller din sjæls virke 
igennem din krop) jo altså også bedre, når du gør din 
krop – dit fineste tempel – mere sund. Nøglen til at 
viderebringe dine ønsker for din krop er: Visualisering!  Det er det ’kode-sprog’ 
som bruges i dialogen mellem krop og sind. Og det er nøglen til Gabriel Metodens 
succes. 

Kirsten Puggaard har en alsidig baggrund som blandt andet administrativ leder 
inden for erhvervslivet (gaming-branchen under Danske Spil) og som indehaver af 
forlaget Lemuel Books. Hun har også tidligere i en årrække været med i bestyrelsen i 
teosofisk forening Århus samt i bestyrelsen i Visdomsnettet.dk

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

GABRIEL METODEN
Foredrag ved Kirsten Puggaard

GENERALFORSAMLING

Fredag d. 23. april  kl. 16:00
Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Teosofisk Forening København 
til den årlige generalforsamling. Dagsorden og den endelige indkaldelse 
fremsendes via mail senest 3 uger før.

Kom og gør din stemme gældende og vær med til at forme fremtiden i vores fælles 
forening.

WESAK FULDMÅNEMEDITATION I TYRENS TEGN 

Mandag den 26. april kl. 12.00
Den anden og største af de tre store fester, Wesakfesten. 
Eksakt fuldmånetidspunkt er tirsdag den 27. april kl. 
05.33

Månedens sædtanke: ”Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt 
lys.” 

Gratis adgang. Alle er velkomne. Bemærk at døren 
lukkes præcist.

KUNSTIG INTELLIGENS 
Webinar foredrag i TFK ved Kasper Westeraa

Tirsdag den 27. april kl. 19.00 - 21.30
Se mere om foredragsrækken under foredraget den 23. februar.
Kunstig intelligens er et begreb, vi har hørt nævnt man-
ge gange i de senere år. Men hvad er intelligens egentlig? 
Og er den kunstig, blot fordi den befinder sig inde i en 
computer? Denne aften vil vi kort belyse nogle datalo-
giske principper bag kunstig intelligens og samtidigt se 
på, hvad bl.a. Alice Bailey og Martinus har at sige om 
emnet.

Kasper Westeraa er uddannet fysiker og er født ind i en 
familie med stor interesse for Martinus. Han har aktivt 
studeret åndsvidenskab i knap tyve år og teosofi i ca. fem 
år. Kasper har tidligere arbejdet som gymnasielærer, hvor 
han har undervist i matematik, fysik og filosofi. Han studerer p.t. software på 
Aalborg Universitet.

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 
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Tirsdag den 4. maj kl. 19.00 - 21.30
At tolke et horoskop kan, selv for den erfarne astrolog, 
til tider være en opgave, der er svær at overskue.
Der er mange faktorer, mange teknikker og mulige 
vinkler. På denne aften går vi i dybden med, hvordan 
man kan åbne horoskopet indefra. Man behøver ikke 
være et astrologisk leksikon for at komme i gang med 
tolkningen. Med en basisviden og forståelse af horo-
skopets faktorer – de enkelte planeter, tegn, huse og 
aspekter – kan man ved at koble dem til hinanden bygge 
en tolkning op. 
Kunsten i at læse et horoskop ligger netop i denne evne 
til at koble horoskopets forskellige energier og derved sammensætte tolkningen og 
fortælle det enkelte horoskops unikke historie. 
Eva Ganvig vil på denne aften dele ud af sine egne erfaringer fra praksis og gen-
nemgå en eller flere cases.

Eva Ganvig er uddannet astrolog fra IC Instituttet 2004 
og har i perioden 2004-2019 været tilknyttet det som fast 
underviser, men underviser nu i eget regi. Hun har siden 
2004 haft praksis på Frederiksberg, været medindehaver 
og redaktør på Stjerne 2014-2016 og har løbende skrevet 
artikler, holdt foredrag og lavet podcasts om astrologi.

Pris: 70/110 kr. medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

ASTROLOGI INDEFRA
Foredrag ved Eva Ganvig

DE HIERARKISKE HERSKERE I ASTROLOGIEN            
Kursus i esoterisk astrologi ved Kim Pedersen

Lørdag den 8. maj og søndag den 9. maj kl. 10.00 - 17.00
Ved den esoteriske astrologs skrivebord, arbejdes der 
naturligt med de eksoteriske og de esoteriske herskere. 
Men hvad med de hierarkiske herskere i horoskopet, 
bruger du dem?
Vi kommer til at se horoskopet fra det indre i Sjælens 
eller Triadens virke. Vi begynder med et indlæg om 
Triaden eller det Højere Selv i os alle og Den Ene Sjæl 
i Verdensaltet. Vi prøver at stille spørgsmålet, om det 
er Åndens hjertecenter? I den forbindelses er det de 
tolv toner i tegnene, vi retter opmærksomheden imod.
Vi vil bruge Livets Træ og vil se på det område i aura-
en omkring planeterne og deres virke som Hierarkiske 
kanaler for Hierarkierne samt deres indre forbindelser til dyrekredsen. I den for-
bindelse vil vi se på de veje, som åbner sig i træet mellem de Hierarkiske herskere. 
Vi prøver endvidere at se på den vej, du selv bruger for at komme ind i træet eller 
ind i Antahkaranaen.
I mit virke som astrolog har mange af mine klienter fortalt, at de føler, de har 
kontakt med det ene eller andet indre virke i sig. Min erfaring er, at de Hierarkiske 
herskere faktisk fortæller om de Hierarkier, som mine klienter tit taler om. Derfor 
vil vi bruge lidt tid i denne weekend på at løbe lidt rundt i de Hierarkier, der ligger 
bag de Hierarkiske herskere. 
Det bliver en weekend om den nye astrologis virke gennem planeternes aura og 
deres plads i Livets Træ og Det Højere Selv i os, også kaldet Den Højere Triade. 
Der vil blive brugt eksempler fra deltagernes horoskoper. Husk dine astrologidata, 
hvis du vil dele med os andre. Det kan ikke loves, at der bliver tid til at komme 
igennem alle horoskoper.
Vi tager udgangspunkt i, at du har kendskab til teosofien og astrologien. 

Pris: 1.000/1.200 kr. for medlemmer/gæster.
I prisen indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Beløbet indbetales til reg. nr. 8401 kontonr. 0001063074 eller MobilePay 
91597. Husk reference BKP + dit navn og tlf.nr.
Bemærk: Din plads på holdet er først reserveret, når beløbet er modtaget.
Ved framelding tilbageholdes 100 kr. til administration.

Astrologien er en videnskab, som må bringes tilbage til sin 
oprindelige skønhed og sandhed, før verden kan nå frem til et 

sandere perspektiv og en mere retfærdig og nøjagtig påskønnelse af 
den guddommelige plan, således som den finder udtryk i denne tid 

gennem den evige visdom.
Djwhal Kuhl
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ENOKS HEMMELIGHEDER - UNIVERSETS NØGLER 
Studiekreds ved Kim Pedersen

Mandage d. 10. maj kl. 10.15 - 16.45 (Se mere d.11. januar.)

Pris pr. gang: 350/400 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen.

ASTRALLEGEMET I DEN NYE TID
Foredrag ved Kim Pedersen

Tirsdag den 11. maj kl. 19.00 - 21.30 (Se mere om foredragsrækken d. 23. febru-
ar)
Ifølge Martinus, skal dette legeme føre os over i det rigtige Menneskerige. Dette 
legeme er knyttet til vandelementet og til engleverden. Vi ser på, hvordan englenes 
arbejde virker i landskabet, og hvordan det virker på os. Tænk bare på musikken, 
f.eks. i Edvard Griegs kompositioner, Friedrich Kuhlaus Elverhøj osv. Og hvad 
med de engle, som i Teosofien omtales som Solengle og Nærværelsens engle. 

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.

Onsdag den 12. maj kl. 18.00 - 21.00 
Online studiekreds over 5 onsdage:  17/3, 14/4, 12/5, 9/6 og 7/7
Se beskrivelse d. 17. marts

GENNØGLERNE
Online studiekreds på Google Zoom ved Pia Mark

Lørdag den 15. maj kl. 10.00 - 16.00
På denne lørdag er der fokus på stjernetegnene Vand-
bæreren og Fiskene.
I Vandbærerens tegn udfører Herkules det næstsidste 
arbejde, udrensningen af Kong Augias stalde. Herkules 
tjener nu uselvisk og med gruppebevidsthed.
Før cirklen kan sluttes og den endelige befrielse opnås, 
skal Herkules tilfangetage Geryons røde kvæg, som 
det sidste af de tolv arbejder. Herkules er nu blevet en 
verdensfrelser.
Alle er velkomne. Se mere under d.30. januar.

Pris: 450/500 kr. for medlemmer/gæster.
I denne pris indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr.
Betaling: Reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074 eller MobilePay 91597. 
Husk reference: LPP + dit navn, mail og tlf.nr.

HERKULES – DE 12 ARBEJDER
Kursusforløb ved Lene Pape

Den første af de faktorer, der åbenbarer den guddommelige natur og 
det første af Guds store psykologiske aspekter, er tendensen til syntese. 

Denne tendens gennemstrømmer hele naturen, al bevidsthed og er 
selve livet.
Djwhal Kuhl

Tjeneste er et sjælsinstinkt... 
Den er det fremtrædende kendetegn for sjælen, ligesom begær er den 

lavere naturs fremtrædende kendetegn. 
Tjeneste er gruppebegær,  

ligesom den i den lavere natur er personlighedens begær. 
Den er drivkraften til det bedste for gruppen.

Djwhal Kuhl
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DEN OPSTEGNE MESTER SAINT GERMAIN  
OG DEN VIOLETTE FLAMME

Foredrag ved Pernille Povlsen

Tirsdag den 18. maj kl. 19.00 - 21.30
Vi skal høre om Saint Germain, som er hierark for 
Vandmandens Tidsalder. Hans kvaliteter er frihed, 
forvandling, alkymi, diplomati og barmhjertighed. I 
1700-tallet optrådte han ved Europas hoffer som Greven 
af Saint Germain, mester-alkymisten, der forundrede 
datiden med sine alkymiske mirakler og åndelige evner. 
Den franske filosof Voltaire kaldte ham manden, der 
ikke kunne dø.
Saint Germains energi er den violette flamme, et højfre-
kvent åndeligt lys, der kan forlænge livet, helbrede og 
forvandle vores karma. Den forvandler negativ energi til 
positiv energi, løfter bevidstheden til et højere plan og 
er selve redskabet til at skabe en gylden tidsalder på jorden. 

Saint Germain har frigivet den violette flamme, så alle 
i vor tid kan bruge den til åndelig alkymi og velsignelse 
for en selv, ens familie og verden.  
Vi skal i dette foredrag gennemgå alkymiens trin og 
lære at bruge den violette flamme. Vi vil også se på nog-
le af Saint Germains tidligere inkarnationer, hvordan 
han opnåede sin frihed i lyset og blev en opstegen me-
ster. Hans opfordring til os er:”Hvis du ikke er tilfreds 
med dit liv, så lav det om med åndelig alkymi!”  

Se beskrivelse af Pernille Poulsen under d.16. marts.

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

Lørdag den 22. maj og søndag den 23. maj kl. 10.00 - 16.00
Pinsen, Lysets totale Sejr over Mørket og Guds Ånds totale Overskygning af alt og 
alle. Pinsen beskriver Helligåndens komme. I første omgang som inspiration til 
disciplene, og i overført betydning som åbningen af den højere bevidsthed i det 
enkelte menneskes sind.
Der vil være almindelig undervisning, hvor Pinsen 
bliver belyst af kilder fundet i den teosofiske litteratur 
og i Steiners og Martinus’ værker. Der afsluttes med en 
pinseceremoni.
Hvordan Kristusånden forbandt sig med menneskenes 
sjæle. Hvordan menneskesjælen og menneskeheden i 
dag er mere modtagelige for Helligånden og Talsman-
den, Den Hellige Ånd.
Pinsen er den begivenhed, der gennem disciplene for-
mer den nye impuls til menneskeheden, så vi i dag 2000 
år senere er mere klar end nogensinde før til at forstå 
den vigtigste impuls i hele Kristi arbejde: Rette menneskelige relationer.

Citat Martinus: ”Den Hellig Ånd stråler i dag med fornyet kraft ind over verden. 
Nævnte ånd er jo ikke en person, men er den lysende kosmiske materie, der er 
det eneste, der kan være materiale for skabelsen af de tanker i hjernen og bevidst-
heden, der er den højeste viden om Gud, om verdensaltets natur og livets højeste 
love. Denne materie lyser i dag i form af en kosmisk energibølge fra vort mælke-
vejs systems centrum direkte ind over de skandinaviske lande (sagt i 1937).”
Vi vil gennem kilder fundet i den teosofiske litteratur, Steiner og Martinus’s værker 
belyse Pinse-begivenheden. Der vil være almindelig undervisning, korte meditati-
oner og en afsluttende Pinse-ceremoni.
Vær med til at fejre Pinseilden, Helligåndens store lysfest.

Pris: 1.000/1.200 kr. for medlemmer/gæster. 
Betaling: Reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074 eller MobilePay 91597.
I prisen indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Tilmelding: tilmelding@teosofiskforening.dk. Oplys mail og tlf.nr. Husk reference 
LPP +dit navn, mail og tlfnr.
Bemærk: Din plads på holdet er først reserveret, når beløbet er modtaget.
Ved framelding tilbageholdes 100 kr. til administration.

SÅ LYSER PINSEILDEN                    
Pinsekursus ved Lene Pape

Du må hengive dig selv til at tjene verden, fordi du elsker den,  
og fordi du ikke kan lade være med at hengive dig for den.

Alcyone
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Onsdag den 26. maj kl. 12.00
Den tredje og sidste af de tre store fester.
Eksakt fuldmånetidspunkt er onsdag den 26. maj kl. 13.15 

Månedens sædtanke: ”Jeg erkender mit andet selv, og 
når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg.” 

Gratis adgang. Alle er velkomne. Bemærk at døren lukkes 

FULDMÅNEMEDITATION I TVILLINGERNES TEGN - 
DEN GODE VILJES FEST

Tirsdag den 1. juni kl. 19.00 - 21.30
Aftenen vil give inspiration til at mærke ind i energiernes bølgende væsen, frem 
og tilbage imellem personlig udvikling og tjeneste, som skal opnås for at få et bed-

re samarbejde med sjælen. Der vil blive givet nogle 
bud på, hvordan energierne kan tolkes samt tips til 
at anvende dem i dit eget liv og evt. videreudvik-
le dine meditative evner. Ebbe og flod vil blive set 
i lyset af udviklingen af aspiranten og disciplen på 
prøve. Her vil Patrick komme nærmere ind på ener-
giløft af chakraerne.  
Patrick vil give eksempler fra sine egne spirituelle er-
faringer og drage eksempler til det store arbejde, som 
er lagt i det teosofiske materiale af Alice A. Bailey.  

Patrick har taget en ingeniøruddannelse i Design & Innovation og brugt sine clair-
voyante evner, når lejligheden har budt sig, blandt andet i sit frivillige arbejde for 
Teosofisk Forening København. Han er velbevandret i det teosofiske materiale og har 
tidligere beskæftiget sig med livets dybere spørgsmål igennem emnerne filosofi, psyko-
logi og moderne fysik.  

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

EBBE OG FLOD I DICIPELSKABETS LYS
Foredrag ved Patrick Johansen

Tirsdag den 8. juni kl. 19.00 - 21.30  (Se mere om foredragsrækken under d. 23. 
februar)
Vi lever i en fantastisk tid!
Netop NU i Den Store Forvandling står vi midt i, at 
nogle vidunderlige muligheder åbnes for os. Covid-19 
åbner vores energilegeme og Skjulte Lyskoder, som kan 
aktivere og styrke alle vore relationer. Ikke mindst fri-
hedsspiraler kan aktiveres i vores energilegeme og åbne 
for vore latente potentialer!
Alt dette åbner vejen for manifestation af Det Nye Men-
neske – det Sjælsstyrede menneske, der kan tage sin 
fulde kraft og styrke på sig! Alt er såre godt! 

Birgitte Saviéra er bl.a. forsker i Den Nye Tids Viden og facilitator for Den Ny Tids 
Menneske og Vejen til Empowerment. Desuden holder hun kurser og workshops i 
Integration af Den Nye Energi og er forfatter af bøgerne: Verdens Kurs, Kryons Lære 
og Tanker der Styrker. Hun er hjemmeboende i Århus.

Pris: 70/110 kr. for medlemmer/gæster.
Betaling: Beløbet betales ved indgangen. 

VORE NYE FANTASTISKE MULIGHEDER
Foredrag ved Birgitte Saviera

Onsdag den 9. juni kl. 18.00 - 21.00 (se beskrivelse d. 17. marts)
Online studiekreds over 5 onsdage:  17/3, 14/4, 12/5, 9/6 og 7/7 

GENNØGLERNE
Online studiekreds på Google Zoom ved Pia Mark

Tænk over glæde, lykke, munterhed og lyksalighed; disse frigør det indre 
livs kanaler og når - i en vis udstrækning - mange slags mennesker. De 
helbreder og renser det fysiske legeme og hjælper dig til at udføre dit 
arbejde med en ringe anstrengelse, en korrekt sans for værdier og en 

ubundethed, som er baseret på kærlighed og ikke på afsondring.
Djwhal Khul
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DISCIPELSKAB I DEN NYE TIDSALDER – BIND II 
ÅND OG UNIVERSEL INDSIGT 

Kursusforløb ved Kim Pedersen, 2. weekend

Lørdag den 12. juni og søndag den 13. juni kl. 10.00 - 17.00
Vi tager udgangspunkt i Alice A. Baileys bog: ” Discipelskab i den nye tidsalder” 
bind II. Her beskrives, hvordan du som spirituelt søgende kan følge dit indre kald 
og samtidig bevare dit fokus i den forpligtende hverdag.

Opfølgende netmøde til denne weekend bliver afholdt den 16. august.
Se mere under kurset d. 20-21. februar.

1. halvår - Forår: 28. januar, 26. februar, 28. marts, 26. april og  26. maj
“De tolv årlige fuldmåne fester vil åbne mulighed for 
åbenbaring af det guddommelige, “ siger Alice A. Bai-
ley. Vi mediterer ved fuldmåne som gruppe for at gøre 
os til kanal for lysets, kærlighedens og den gode viljes 
energier. Disse energier er cykliske og kraftigst virkende 
i tiden omkring fuldmåne. Ved meditationen stimulerer 
vi den globale bevidsthed, fremmer som gruppe enhe-
den og forener menneskeheden på tværs af race, tro og 
nationale skel. 

Når det er muligt, vil Susan Haugen forstærke meditati-
onen i dyb harmoni med klangskålenes univers. 

Gratis adgang. Meditationen er guidet, så alle kan deltage. Bemærk at døren 
lukkes præcist.

FULDMÅNEMEDITATIONER

Du er velkommen til at deltage i en eller flere af vores studiegrupper.

Fælles for alle studiegrupper - Pris pr. gang: 25/40 kr. for medlemmer/gæster.

STUDIEGRUPPER

ESOTERISK HEALING STUDIEGRUPPE

Sæsonstart fredag den 8. januar kl. 16.00 - 19.00
Herefter d. 29/1, 19/2, 12/3, 9/4, 30/4, 21/5 og 11/6 
(samt online på Skype efter aftale i sæsonen). 
Vil du gerne lære esoterisk healing, så er denne studie-
gruppe måske noget for dig? 
Vi studerer Alan Hopking’s bog: “Esoteric Healing. A 
Practical Guide Based on the Teachings of the Tibetan 
in the Works of Alice A. Bailey” udgivet i 2005. Bogen 
kan købes over nettet via www.amazon.com  Desuden 
benytter vi plancher over de esoteriske healingtriangler, 
som kan downloades på: www.bluedolphinpublishing.
com/EsotericHeal.htm  Vi vil også lære om de 7 strålers 
kvaliteter og kernetalenter og gøre brug af dem i healin-
gen. Studiet veksler mellem teori og praksis.

Praktisk øvelse og teori: Teosofisk Forenings lokaler hver 3. fredag fra kl. 16 - 19
Teori: Online på Skype på fredage efter aftale fra kl. 16 - 17.30 
Der vil være en primus motor i gruppen, der sørger for overblik og dansk oversæt-
telse til hver gang. Det er ikke en forudsætning, at man deltager på Skype, men det 
er en god mulighed for at gå i dybden med teorien og temaerne i fællesskab. 

Du har også muligheden for at være en del af en fjernhealingsgruppe som foregår 
hver søndag kl. 19 i ca. 15-30 min.
Ring eller skriv for at høre nærmere, hvis det har din interesse. Forudsætningen er, 
at du deltager i studiegruppen eller har en uddannelse i esoterisk healing.

Information og tilmelding: Lilian Arendal, mobil 50 46 34 69, 
lilian-arendal@hotmail.com eller Ellis Pedersen, mobil 29 63 25 80, 
ellis.pedersen2016@gmail.com 

Ved fuldmåne er adgangen til de guddommelige kræfter optimale, og 
vi kan ved hjælp af den oplyste tanke og visualisering skabe bevidst 

kontakt til disse kræfter.
Kenneth Sørensen
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ESOTERISK MEDITATION STUDIEGRUPPE

Sæsonstart torsdag den 14. januar kl. 18.30 - 21.00
Herefter torsdage i lige uger d. 28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5 og 
3/6
Går du rundt med fornemmelsen af, at dine indre 
styrker og indsigter ikke kommer til udtryk i din 
dagligdag, og at du ikke kan finde den type meditation, 
der vil understøtte virkeliggørelsen af netop dette, er 
den esoteriske meditationsgruppe måske lige noget 
for dig. Vi arbejder bevidst med de tre grundlæggende 
meditationsformer: Mindfullness, Raja Yoga og 
Agni Yoga, hvor vi, gennem eksperimenter og deling 
af erfaringer, når dybere erkendelser af de indre 
ressourser, som søger at komme til udtryk. Det er en 
grundlæggende antagelse, at ethvert menneske er sin egen vej, og at vi gør alt, hvad 
vi kan, for at understøtte realiseringen af dette i den enkelte.
Esoterisk Meditationsgruppe er funderet i Alice A. Bailey litteraturen, der som en 
af de få leverer en række bud på, hvilke meditationsformer, der gavner specifikke 
problemstillinger.

Information og tilmelding: Carsten Hald, mobil 51 17 05 97, chald@live.dk eller 
Hanne Thorhauge, mobil 21 35 84 66, hannethorhauge@mail.dk

HVID MAGI STUDIEGRUPPE

Sæsonstart mandag den 4. januar kl. 19.00 - 21.30
Herefter d. 1/2, 1/3, 5/4, 3/5 og 7/6 

I Hvid Magi gruppen læser vi bøger af Alice Bailey. Vi 
aftaler fra gang til gang, hvad vi skal læse og diskuterer 
det læste på vores møder.

Information og tilmelding: 
Ella Ostermann, mobil 29 72 88 19 - læg besked på svarer 
eller skriv til ella.ostermann@gmail.com

KABBALAH STUDIEGRUPPE

Sæsonstart torsdag den 21. januar kl. 15.00 - 17.00
Herefter torsdage i ulige uger d. 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5 og 
10/6
Oplev Kabbalah, som omhandler den rette forståelse af 
det hellige symbol, der kaldes Livets Træ. Vi begynder 
året med at kigge på de 32 visdoms- eller udviklingsveje, 
som er menneskets gradvise udvikling henimod fuld-
kommengørelse.
I denne sæson vil vi lægge vægten på de 22 stier, deres 
planeter og Tarotkortene fra den Store Arkana med 
deres farver og symboler og deres magiske energier. 
Dagen begyndes med en meditation i Livets Træ’s 10 
Sephiroths. (Vi inddrager også aspekter fra numerlogien 
på vejen ned igennem Livs Træet.)
Vi tager udgangspunkt i alle bøger, der omhandler Kab-
balah - tillige med A.E. Waites Rider Tarot og Crowley Tarot ABC. Alt materiale 
vedrørende Kabbalah kan inddrages i studiet tillige med søgning på nettet. 
Alle er Velkomne!

Information og tilmelding: Jette Hottenroth Jensen, mobil 29 72 66 94,  
jette@hottenroth.com                                                                                    

Gayatri mantra:

Det mest kendte mantra i hinduismen. Det fremsiges ved hver 
morgen- og aftentilbedelse (puja) og er det mantra, som enhver 

rettroende hindu lærer sine børn. Mantraet er henvendt til solen som 
den øverste opretholdende kraft og kan frit oversættes som følger:

” Vi mediterer på det fantastiske livgivende lys fra den guddommelige 
sol, må den oplyse vores sind.”
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NY TIDS VISDOM STUDIEGRUPPE

Sæsonstart torsdag den 14. januar kl. 18.30 - 21.00
Herefter torsdage i lige uger d. 28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5 og 
3/6. 
Studiegruppen ser på, hvad der sker i Verden de næste 
20 år og længere frem i tiden. Vi hører, hvad det Hvide 
Broderskab arbejder med, hvad der sker i os og i vores 
højere selv. Vi starter med de sidste 40 sider i Bind 3 af 
Inge Olsen bøger om Den Ny Tids Visdom, med under-
titlen ”Visdom i tanke og handling”, og fortsætter med 
Bind 4, ”Mødet mellem ånd og stof ”.  Bind 4 fortsætter 
med kanaliseringer fra Mestrene fra Inge Olsens kurser 
i 2010, og selv om du ikke har læst bind 1 til 3, kan du 
sagtens være med hele vejen. Vi tager ca 10 sider ad 
gangen, læser, snakker og glæder os over energierne. 

Information og tilmelding: Info og bøger hos Andreas Stampe-Villadsen,  
mobil 2711 2841, andreas.villadsen@gmail.com

Bøger til brug ved foreningens uddannelser og kurser kan købes i foreningens 
bogsalg på 1. sal. 

Vores udvalg er bredt og spænder fra den ældre teosofi, skrevet af H.P. Blavatsky, 
A. Besant, C.W. Leadbeater, A.A. Bailey, G. Hodson og Dion Fortune, til den 
nyere af Asger Lorentsen, Kenneth Sørensen og Holger Stavnsbjerg. Vi har også 
bøger af andre spirituelle forfattere og tilstræber at have bøger skrevet af vore 
foredragsholdere.

Bogsalget har åbent en halv time før tirsdagsforedraget og efter ønske på kursus-
dage. Så kig forbi 1. sal og se, hvad vi kan byde på.

Henvendelse: carstenkronbach@gmail.com

På 1. sal har vi i biblioteket bl.a. hovedværkerne af 
teosofferne Helena P. Blavatsky, Charles W. Lead-
beater, Annie Besant, Geoffrey Hodson, Alice A. 
Bailey og Lucille Cedercrans.
Desuden har vi også mange andre bøger af både 
ældre og nyere dato. 
 
For både A- og B-medlemmer ligger mange af 
foredragene nu på lydfiler, som kan høres på vores 
hjemmeside.
 
Biblioteket har åbent hver tirsdag kl. 18:30 - 19 inden et foredrag samt i pausen og
der kan, hvis det ønskes, åbnes på kursusdage. 

Henvendelse: bibliotek@teosofiskforening.dk

TEOSOFISK BIBLIOTEK

TEOSOFISK BOGHANDEL

LUCILLE STUDIEGRUPPE

Sæsonstart tirsdag den 19. januar kl. 15.00 - 17.00
Herefter tirsdage i ulige uger d. 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6 
og 22/6 
Gruppen har de sidste tre år studeret Sjælens Natur af 
Lucille Cedercrans med henblik på tjeneste for menne-
skeheden. Efter at have afsluttet studiet søger gruppen 
nu at bidrage til verden med subjektivt tjenestearbejde 
i overensstemmelse med principperne i Lucille Ceder-
crans’ forfatterskab. Vores første tjenestearbejde er at 
stille os til rådighed for nye studiegrupper, som ønsker 
hjælp til at komme i gang med studier af Lucille Ce-
dercrans’ forfatterskab. Ring eller skriv til os, hvis du er 
interesseret i at høre mere om gruppen.
 
Information og tilmelding: Eva Lassen, evalassen777@gmail.com, tlf. 22 97 77 93 
eller Anne Pedersen, annemp09@gmail.com
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INDMELDELSESBLANKET

Jeg ønsker medlemsskab af Teosofisk  Forening København.
Kontingentet for A-medlemskab er kr. 250 pr. halvår for enkeltpersoner og  
kr. 375 for par. Kontingentet for B-medlemskabet er kr. 100 pr. halvår.
Du kan også melde dig ind via vores hjemmeside: www.teosofiskforening.dk

Ønskes:    A-medlemskab  B-medlemskab

Navn 

Adresse 

Postnr./by 

Tlf.

E-mail 

Blanketten sendes til:

Teosofisk Forening
Skt. Knuds Vej 27 A, 1903 Frederiksberg
Kasserer: Carsten Kronbach Andersen

Tlf. 22 56 23 83, e-mail: carstenkronbach@gmail.com

Bankkonto til kontingent: 
Reg. nr. 8401 kontonr. 000 1062 217 eller MobilePay 91597
Husk venligst at oplyse os om ændringer i adresse, tlf. eller e-mail.

Som A- medlem får du:
• Rabat i entré ved foredrag, weekendkurser og skoleforløb.
• Ret til at låne bøger og adgang til lydfiler med foredrag fra vores hjemmeside.
• Ret til at stemme ved generalforsamlingen.
 
Som B-medlem får du kun adgang til vores lydfiler med foredrag. 
Se nærmere på www.teosofiskforening.dk under lydfiler. 

ANDRE AKTIVITETER

STUDIE- OG MEDITATIONSGRUPPER

HEARTS AND HANDS - Gratis Healing
Har du brug for healing, er du velkommen i Teosofisk Forenings lokaler, hvor Hearts and 
Hands healere er klar til at tage imod hver onsdag fra kl. 18.00 - 19.30. Sæsonstart er ons-
dag den 6. januar og sidste gang, inden sommerferien, er onsdag den 23. juni. Der er ingen 
forudbestilling. 
For yderligere oplysninger, se Hearts and Hands hjemmeside: www.heartsandhands.dk
Lisa Hausgaard: www.lisahausgaard.dk, info@lisahausgaard, tlf. 26 81 05 55

NB! Healingen er ikke en erstatning for lægehjælp, men et supplement til denne.

Gruppemeditationer
Gruppemeditationer vil i de kommende år få en stadig større betydning. De angår ikke 
primært den enkelte, men gavner og løfter menneskeheden. 

Fuldmånemeditation
Vi mediterer ved fuldmåne for som gruppe at gøre os til kanal for lyset, kærligheden og den 
gode viljes energier og er dermed med til skabelsen af en ny verdensorden. I samarbejdet 
med Hierakiet ledes energien fra månedens herskende stjernetegn ind i menneskehedens 
bevidsthed for at fremme udviklingen i menneskeheden og på Jorden. Det er et verdensom-
spændende gruppesamarbejde.

Fuldmånemeditation
Andreas Stampe-Villadsen
27 11 28 41

Esoterisk Healing gruppe
Lilian Arendal
50 46 34 69
Ellis Pedersen
29 63 25 80

Esoterisk Meditation 
gruppe
Carsten Hald
51 17 05 97
Hanne Thorhauge
21 35 84 66

Hvid Magi gruppe
Ella Ostermann
29 72 88 19

Kabbalah gruppe
Jette Hottenroth Jensen
29 72 66 94 

Ny tids Visdom gruppe
Andreas Stampe-Villadsen
27 11 28 41

Lucille C. gruppe
Eva Lassen 
22 97 77 93
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Teosofisk Forening København
Skt. Knuds Vej 27A · 1903 Frederiksberg C
www.teosofiskforening.dk

DEN STORE INVOKATION

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft genoprette Planen på jorden. 


