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LINK TIL HJEMMESIDEN:       Velkommen til Teosofisk Forening København – 

 

Billetter til Online foredrag/kurser skal købes på hjemmesiden. 
Bemærk at linket til online foredrag og kurser findes på den mail, som 
indeholder Ordren. 
 
Enkelte fysiske foredrag og kurser kræver også billet (markeret med Bestil 
billet) 

 

 

APRIL 2022 
 

 

 

 
 

Lørdag 16. april 2022 kl. 19:00 
FULDMÅNEMEDITATION I VÆDDERENS TEGN 
 
Eksakt fuldmånetidspunkt er lørdag 16. april kl. 

20.57, 

Månedens sædtanke:  Jeg træder frem, og fra 
tankens plan hersker jeg.  
 
Gratis adgang. Meditationen er guidet, så alle 
kan deltage. 
Bemærk at døren lukkes præcist. 

 

 
 

Tirsdag den 19. april kl.19.00 – 21.30 
VERDENSHOROSKOPET OG KLIMAKRISEN 
Foredrag ved Holger Stavnsbjerg (80/120 kr.) 
 
Holger Stavnsbjerg vil gennemgå 
verdenshoroskopet og undersøge, hvornår 
historiens største kriser skete samt se på, 
hvornår det astrologisk er sandsynligligt, at 
fremtidens fysiske katastrofer og kriser vil finde 
sted.  
 

Betal ved indgangen. 

https://www.teosofiskforening.dk/
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Onsdag d. 20. april 2022 kl. 17.00 – 20.00 
Online Astrologikursus (lukket gruppe) 
Modul 4 #1. ASPEKTER MELLEM PLANETERNE 
ved Catrine Håkansson 
 
Mars og Ceres i aspekt 
Den første gang på modul 4 vil vi se på de sidste 
to personlige planeter i aspekt til de øvrige 
planeter. Mars står bl.a. for vores energi og 
handlekraft samt de kvaliteter der skal til for, at 
vi er tilfredse med vores arbejde. Ceres har at 
gøre med vores sans for orden og kan fortælle 
os, hvad vi med fordel kan gøre mere af for at 
styrke vores karakterforædlingsproces, altså det 
vi ”høster” på ved at have gjort et godt 
forarbejde. 
 
Kursuspris pr. modul: 1200/1400 kr. 
Der er bindende tilmelding per modul (4 
onsdage) 
Kun for deltagere, der har gået på semester 2, 
modul 3 
 

 

 
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.00 – 21.30 
DØDEN set fra vågekonens perspektiv  
Foredrag ved Lonnie Stryg (80/120 kr.) 
 

Døden – en del af livet. Hvordan er det at være 
helt tæt på døden som vågekone? Hvad sker der 
i de sidste timer? Ved vi, hvordan den døende 
oplever at skulle herfra? Vi får måske svar på 
nogle af spørgsmålene i denne aftens foredrag. 
 
Betal ved indgangen. 
 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.02.02-Catrine-Haakansson-illustration.png
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MAJ 2022 
 

 

 

 

Tirsdag d. 3. maj 2022 kl. 19.00 – ca. 21.30 

Online foredrag: KRYDRET TEOSOFI, 
 5- Inkarnation og fødsel 
ved Kasper Westeraa (90/120 kr.) 
 
Krydret Teosofi: En foredragsrække. 
Vi skal nu se på rejsen tilbage til jorden igen, 
efter vi forlod kroppen i det forrige foredrag. Vi 
ser på hvordan vi kommer tilbage til jorden og 
hvorfor? Der må være andre steder i kosmos, 
der ville være meget mere interessante at 
besøge!  
Vi bruger aftenen til at se på, hvor vi lander, 
hvilke forældre vi vælger, og hvorfor vi valgte 
dem? Hvorfor vælger du at inkarnere og blive 
født lige nøjagtigt, der hvor du bliver født? Var 
der nogle specielle engle, du kunne bruge til dit 
livs virke? Vi ser på syvårsperioderne efter du 
blev født, som vi følger til 35-årsalderen, og vi 
ser på 10 års perioderne, og hvordan karma 
spiller sig ind i valget af forældre. 
 
Programmet for hele foredragsrækken 
kan hentes her 
Bestil billet 

 

 

 

 

Onsdag d. 4. maj 2022 kl. 17.00 – 20.00 
Online Astrologikursus (lukket gruppe) 
Modul 4 #2. ASPEKTER MELLEM PLANETERNE 
 ved Catrine Håkansson 
 

Pluto 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Krydret-teosofi-foredragsraekke-2022_v1.docx
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/Kim_Straalende-Astrologi-204x300-1.jpg
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.02.02-Catrine-Haakansson-illustration.png
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Lørdag den 7. maj kl 10.00 – 16.00 
7. DAG – Online kursus i ESOTERISK 
ASTROLOGI 
ved Lene Pape (450/550 kr.) 
 
7. dag. Fokus på SKORPIONEN 
Skorpionen styrer på dette særlige trin i 
menneskets evolution discipelskabets vej. 
Skorpionen er under indflydelse af den 
indstrømmende energi fra Sirius, indvielsens 
store stjerne. For første gang i menneskehedens 
og disciplenes historie vækker energien fra 
Sirius genklang, medens den strømmer ind i de 
syv grupper, der danner vort planetariske 
hierarki. 
Alle kan deltage – der kræves ingen astrologisk viden. 

 
Bestil billet 
 

¨ 

 
 

Søndag den 8. maj kl 10.00 – 16.00 
7. DAG – Fysisk kursus i ESOTERISK ASTROLOGI 
ved Lene Pape (450/550 kr.) 
 

7. dag. Fokus på SKORPIONEN 
Skorpionen styrer på dette særlige trin i 
menneskets evolution discipelskabets vej. 
Skorpionen er under indflydelse af den 
indstrømmende energi fra Sirius, indvielsens 
store stjerne. For første gang i menneskehedens 
og disciplenes historie vækker energien fra 
Sirius genklang, medens den strømmer ind i de 
syv grupper, der danner vort planetariske 
hierarki. 
Alle kan deltage – der kræves ingen astrologisk viden. 

 
Bestil billet 
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Tirsdag den 10. maj kl. 19.00-21.30 
PERSONLIG UDVIKLING MED JUPITER OG 
SATURN 
Foredrag ved Eva Ganvig (80/120 kr.) 
 

Personlig udvikling foregår på mange forskellige 
niveauer livet igennem. Vi ser på, hvilke 
værktøjer vi i horoskopet har at arbejde med, 
når det handler om personlig vækst, altså vores 
evne til at sætte os mål og føre dem ud i livet. 
 
Betal ved indgangen. 
 

 

 

Søndag 15. maj 2022 kl. 19:00 
FULDMÅNEMEDITATION I I TYRENS TEGN – 
WESAK FEST 
 
Eksakt fuldmånetidspunkt er mandag 16. maj kl. 6.06. 

Månedens sædtanke:  Jeg ser, og når øjet 
åbnes, er alt lys. 
 
Gratis adgang. Meditationen er guidet, så alle 
kan deltage. 
Bemærk at døren lukkes præcist. 

 

Tirsdag den 17. maj kl. 19.00-21.30 
ÅND – BÅND – NUET – OG EVIGHEDEN 
Foredrag ved Steen Landsy (80/120 kr.) 
 

Det mærkeligste spirituelle foredrag du har 
hørt! 
Tør du lade dig provokere? Vende den 
spirituelle verden på hovedet? Åbne dig for at 
rydde op? 
 

Betal ved indgangen. 
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Tirsdag den 24. maj kl. 19.00-21.30 
DRØMMETYDNING I DET ANTIKKE GRÆKENLAND 

Foredrag ved Stefan Bang (80/120 kr.) 
 
Stefan Bang, som er cand.mag. i Klassisk Græsk, 
fortæller om sit speciale, der omhandler det 
eneste overleverede værk om drømmetydning 
fra antikken. Hvad er det for et værk og hvad 
kan det fortælle om datidens drømmetydning, 
drømmetydere og drømmere? 
 

Betal ved indgangen. 
 

 

 

 

Onsdag d. 25. maj 2022 kl. 17.00 – 20.00 
Online Astrologikursus (lukket gruppe) 
Modul 4 #3. ASPEKTER MELLEM PLANETERNE 
 ved Catrine Håkansson 
 
Aspekter Jupiter-Eris 

 

 

 
Søndag d. 29. maj 2022 kl. 10.00 – 16.00 
ESOTERISK HEALING 
Workshop ved Tonny Lang (450/550 kr.) 
 
Intensiv workshop med Esoterisk healing, hvor 
der arbejdes med forskellige basisteknikker, 
som  aurahealing og  healingstriangler. En 
gennemgang om sygdomsforståelse og livs- og 
dødsvidenskab. 
 

Betal ved indgangen. 
 
 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.02.02-Catrine-Haakansson-illustration.png
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Tirsdag den 31. maj kl. 19.00-21.30 
BEVIDSTHEDENS MYSTERIUM 
Foredrag ved Peter Lund Frandsen (90/120 kr.) 
 
Hvordan kan det være, at teoretiske fysikere 
uvægerligt ender med at tale om bevidsthed, 
når de forsøger at beskrive essensen af den 
moderne fysik? 
 
Betal ved indgangen. 

 
 
 
 
 

 
JUNI 2022 

 

 

 
 

 
Lørdag d. 4. juni 2022 kl. 10.00 – 16.00 
SÅ LYSER PINSEILDEN 
Kursus ved Lene Pape (500/650 kr.) 
 
I pinsen fejrer vi lysets sejr over mørket og Guds 
Ånds overskygning af alt og alle. 
Pinsen beskriver Helligåndens komme og 
handler om åbningen af den højere bevidsthed i 
det enkelte menneskes sind. – Dagen afsluttes 
med en pinseceremoni. 
 
MAX 20 deltagere 
 
Bestil billet 
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Tirsdag d. 7. juni 2022 kl. 19.00 – ca. 21.30 

Online foredrag: KRYDRET TEOSOFI, 
6 - De 7 stråler og deres natur 
ved Kasper Westeraa (90/120 kr.) 
 
Krydret Teosofi: En foredragsrække. 

 

De 7 stråler stammer fra den indiske tradition, 
hvor man havde fundet universets 7 store 
byggesten. Disse 7 byggesten kan bruges og 
sættes sammen i utallige kombinationer og 
bruges til alle legemer. Sjælen arbejder sig 
igennem disse 7 grundvibrationer eller 7 grund 
energier, som også har relation til hele vores 
bevidsthedsudvikling. Men også gennem de 
store muligheder, der ligger i at bevidstheden 
hele tiden vokser til nye dimensioner. Sjælen 
kæmper sig til kundskab, som gradvist bliver til 
kærlighed og sidenhen til syntese og visdom. Vi 
ser lidt dybere ned i de 7 stråler og prøver at 
bringe deres billede ind i vores dagligdag. 
 
Programmet for hele foredragsrækken 
kan hentes her 
 
Bestil billet 

 

 

 

 

Onsdag d. 8. juni 2022 kl. 17.00 – 20.00 
Online Astrologikursus (lukket gruppe) 
Modul 4 #4. ASPEKTER MELLEM PLANETERNE 
 ved Catrine Håkansson 
 
Eris. Dværgplaneter 
 
 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Krydret-teosofi-foredragsraekke-2022_v1.docx
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/Kim_Straalende-Astrologi-204x300-1.jpg
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.02.02-Catrine-Haakansson-illustration.png
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Lørdag og søndag d. 11-12. juni 2022 kl. 10.00-
17.00. 
DISCIPELSKAB I DEN NYE TIDSALDER –  BIND II,  
4. weekend 

Kursusforløb ved Kim Pedersen (1350/1550 kr.) 
(Onlineaften: mandag den 15. august 2022 kl. 
18.30-21.30) 

ÅND OG UNIVERSEL INDSIGT 
2-årigt studieforløb fordelt over 6 weekender. 
Vi studerer bogen ”Discipelskab i den Nye 
Tidsalder” bind II, en afhandling om discipelskab 
samt arbejdsteknikker. Mesteren Djwhal Khul 
videregiver de undervisningsmetoder, processer 
og måder, der vil kendetegne Vandbærerens 
tidsalder. 

 Nye deltagere er velkomne. 

Bestil billet! 

 

 
 

Mandag den 13. juni 2022 kl. 10.15 – 16.45 
ENOKS HEMMELIGHEDER – UNIVERSETS 
NØGLER, 
studiekreds ved Kim Pedersen (350/400 kr.) 
 
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. 
Betal ved indgangen. 
 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Enok.jpg
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Tirsdag 14. juni 2022 kl. 12:00 
FULDMÅNEMEDITATION I TVILLINGERNES 
TEGN 
 
Eksakt fuldmånetidspunkt er mandag 14. juni kl. 
13.52. 

Månedens sædtanke: Jeg erkender mit andet 
selv, og når dette selv toner bort, vokser og 
stråler jeg. 
 
Gratis adgang. Meditationen er guidet, så alle 
kan deltage. 
Bemærk at døren lukkes præcist. 
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JULI 2022 
 

 

 

 

 

Tirsdag d. 5. juli 2022 kl. 19.00 – ca. 21.30 

Online foredrag: KRYDRET TEOSOFI, 
6 - De åndelige hierarkier 
ved Kim Pedersen (90/120 kr.) 
 
Krydret Teosofi: En foredragsrække. 

 

Vi går videre på vores rejse i de 7 stråler, og ser 
hvordan de er knyttet til en udvikling, hvor vi 
selv knyttes til en mentor eller en lærer på de 
indre planer. I den teosofiske tradition kaldes 
disse mentorer for mestre, som hver virker på 
en af de 7 stråler. Vi ser på de mestre, som 
hjælper os og som ifølge teosofien, var mestre 
for pioneren Madame Blavatsky. De gav hende 
opgaven at fortælle menneskeheden, at der 
fandtes en indre verdensstyrelse, som hele 
tiden passer på menneskene og hele tiden 
bringer os i forbindelse med disse mere lydhøre 
udvalgte personer. Disse mestre siger om sig 
selv, at de er mennesker ligesom os, men de har 
nået en højere udviklingsfrekvens.  
 
Programmet for hele foredragsrækken 
kan hentes her 
 
Bestil billet 

 

 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Krydret-teosofi-foredragsraekke-2022_v1.docx
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/Kim_Straalende-Astrologi-204x300-1.jpg

