Kursus ved Lene Pape
”Esoterisk Astrologi” af Alice A. Bailey
Online: Lørdage i 2022: den 3.sept., 22. okt. og 3. dec. kl 10.00-16.00
Fysisk: Søndage i 2022: den 4.sept., 23. okt. og 4. dec., kl 10.00-16.00

Lene Pape er mangeårig studerende af
den gamle visdomslære.
Bogen ”Esoterisk Astrologi” af Alice A.
Bailey har været og er stadig en af de
mest betydningsfulde bøger for Lene på
hendes rejse ind i forståelsen af det
sammenhængende univers.
Gennem sit arbejde som fysioterapeut,
har Lene altid haft interesse for den
fysiske krops reaktioner, psykens
indflydelse og de skjulte kræfters virke i
krop og sjæl.
I studiekredsen vil vi tage uddrag fra bogen ”Esoterisk Astrologi” af
Alice A. Bailey. Vi vil arbejde hen mod en dybere forståelse af
sammenhængene i universet og i os selv, samt hvordan universet
påvirker os. Vi vil undersøge hvilke opgaver, vi har som menneskehed
og individ.
”Ifølge den evige visdom er rummet et levende væsen.”
Esoterisk astrologi arbejder med dette væsensliv, kræfter og energier,
impulser og rytmer samt cykler og tidsaldrenes forløb.
Bevidstheden inspirerer os til at udvikle mere opmærksomhed på det
levende liv og øge opmærksomheden og forståelsen af vores
forbundethed med hinanden og alt omkring os.

Studieforløbet handler mere om forståelsen af det bagvedliggende
univers i astrologien end at tyde de enkelte horoskoper.
Alle kan deltage – der kræves ingen astrologisk viden/-uddannelse
Du kan tage dagene enkeltvis eller følge hele forløbet.
.
Tilmelding/betaling:
Gå ind på hjemmesiden: www.teosofiskforening.dk i kalenderen og
tilmeld dig og køb billet til den enkelte studiedag.
Se linket til onlinekurset på ordren.
Pris pr. studiedag: 450/550kr medlem/gæst.
Materiale:
Bogen kan læses/downloades gratis på: www.verdenstjenerfonden.dk

8. modul
VÆGTEN
Online: lørdag den 3.september
Fysisk fremmøde: søndag den 4. september
Vægten, det store valgs tegn, er balancepunktet for hele Zodiakken.
Det udgør ligevægtens mellemstadie, som danner overgangen til et
mere effektivt og sensitivt fremskridt på vejen. ”Jeg vælger den vej, der
går mellem de to store kraftlinjer": den knivskarpe kurs på vejen til
indvielse.

9. modul
JOMFRUEN
Online: lørdag den 22. oktober
Fysisk fremmøde: søndag den 23. oktober
Jomfruen er det mest betydningsfulde tegn i Zodiakken, fordi
jomfruens symbolik angår selve evolutionsprocessens mål med at
værne, fostre og til sidst åbenbare den skjulte åndelige virkelighed. I
alle store verdensreligioner optræder Jomfrumoderen som f.eks. Lilith,
Eva, Isis og Maria. Jomfruen repræsenterer stoffet og udgør således
den kosmiske moder.

10. modul
LØVEN
Online: lørdag den 3.december
Fysisk fremmøde: søndag den 4. december
Løven har kræfterne/ grundprincipperne til at illuminere og herske,
hvilket er med til at føre os frem til at vinde herredømmet over os selv
og til at beherske personligheden. Det også i løvens tegn, at
Siriusindflydelsen bliver mærkbar. Solenglens mysterium er gemt i
dette tegn.

.

