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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 
 

 

SEPTEMBER 2022 
 

 

 
 

Lørdag den 10. og søndag den 11. september 2022 
kl.10-17 
TEOSOFI I ASTROLOGIEN, 1. modul 
Kursus ved Kim Pedersen (1200/1400 kr.) 
 
Få et overblik over hvordan Teosofien kan sættes 
sammen i et større forløb med astrologien. Specielt 
ved esoterisk astrologi, kan det være en stor fordel at 
have et godt teosofisk overblik, for eksempel om 
hvordan de forskellige legemer, udviklingsperioder, og 
kulturperioder hænger sammen. 
4 moduler: 10-11/9, 15-16/10, 19-20/11 og 21-22/1 
2023  
 
Bestil billet 

 

 
 

Mandag 12. september 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/
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Enok.jpg
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Tirsdag den 13. september kl. 19.00-21.30 
ÅND – BÅND – NUET – OG EVIGHEDEN 
Foredrag ved Steen Landsy (90/120 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. 
 

 

 

Tirsdag den 20. september kl. 19.00-21.30 
PÅ KANTEN AF FREDEN BLIVER NUTIDENS 
MEDITATION TIL FREMTIDENS TÆNKNING 
Foredrag ved Carsten Hald (90/120 kr.) 
 
Hvad er meditation, og hvordan kan denne 

videnskab være med til at skabe nye sunde 
menneskelige relationer og blive til fremtidens 
tænkning. Foredraget inddrager såvel historiske 
som videnskabelige resultater af meditation. 

 
Betal ved indgangen. 

 

 

Tirsdag den 27. september kl. 19.00-21.30 

ØKONOMI, NØGLEN TIL MAGI 
Foredrag ved Eva Lassen (90/120 kr.) 
 

Når vi hører ordet økonomi, tænker vi normalt 
på penge – noget man normalt ikke forbinder 
med åndelig praksis. Åndelig økonomi handler 
dog kun meget lidt om penge og finanser, men 
om at skabe ved hjælp af energi, kraft og 
substans. Hvordan vi kan gøre dette, søger vi at 

finde ud af denne aften. 

Betal ved indgangen. 
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OKTOBER 2022 

 

 

 

 
Lørdag og søndag d. 1-2. oktober 2022 kl. 

10.00-17.00. 
DISCIPELSKAB I DEN NYE TIDSALDER – BIND II,  
5. weekend 
Kursusforløb ved Kim Pedersen (1350/1550 kr.) 

(Onlineaften: mandag den 5. december 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! 

 

 

 

Tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 19.00 – ca. 21.30 

KRYDRET TEOSOFI, 10 – VANDBÆRERENS TIDSALDER, 
Online foredrag ved Kim Pedersen (90/120 kr.) 
 
Krydret Teosofi: En foredragsrække. 
 

Mange har sikkert allerede stiftet bekendtskab med 
navnet, den nye tidsalder. Hvorfor er der en ny 
tidsalder? Vi dykker ned i den teosofiske litteratur og 
ser, hvad der står om denne nye tidsalder eller 
vandbærerens tidsalder. Hvor vil den bringe 
jordmenneske hen i vores videre rejse i kosmos? Vi 
bruger det, som teosofien kalder Den Store Plan, til at 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/Kim_Straalende-Astrologi-204x300-1.jpg
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 finde svarene. Vi tager primært udgangspunkt i Alice 
Baileys bøger formidlet gennem Dwal Kuhl, men også 
Enoks bog, som er formidlet igennem Hurtak.  

 
Programmet for hele foredragsrækken kan hentes her 
 
Bestil billet 
 

 

 

 
 

 

Søndag 9. oktober 2022 kl. 19:00 
FULDMÅNEMEDITATION I VÆGTENS TEGN Gratis 
adgang 
 
Eksakt fuldmånetidspunkt er søndag den 9.oktober kl. 
22.54.  
Månedens sædtanke:  Jeg vælger den vej, der går 
mellem de to store kraftlinjer.  
 
Gratis adgang. Meditationen er guidet, så alle kan 
deltage. 
Bemærk at døren lukkes præcist. 
 
 

 

 
 

 
 

 

Søndag d. 9. oktober kl. 11:00 – 16:00 
FORSTÅ TAROTKORTENES USYNLIGE BUDSKABER 
WORKSHOP ved Susanne Taylor (1250 kr.) 
 
Denne workshop er for dig, der ønsker at vide hvordan 
tarot og astrologi hænger sammen. Når du kender 
svaret, får du klarhed over de skjulte kræfter, der ligger 
som tavse budskaber. 
 

Teosofisk Forening lægger lokaler til, men det er 
Susanne Taylor, der står for arrangementet. 
 

Tilmelding og Betaling på Susanne Taylors 
hjemmeside www.tarotskolen.dk 
 

 

 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Krydret-teosofi-foredragsraekke-2022_v1.docx
http://www.tarotskolen.dk/
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Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00-21.30 
NÅR SMERTEN VÆKKER ÅNDEN – OM KÆRLIGHEDENS 
ALKYMI 
Foredrag ved Charlotte Fruergaard (90/120 kr.) 
 

Et foredrag om hvordan dine dybeste sår i kærlighed 
kan være dørtrinet til spirituel opvågning. Se, hvordan 
dit parforhold eller mangel på partner er direkte 
forbundet til din barndoms programmeringer. Forstå, 
hvordan du gennem en dyb og enkel proces direkte 
kan transformere smerte til kærlighed.  
 

Betal ved indgangen. 
 

 

 

 

 
 

 

Fredag d. 14. oktober 2022 kl. 16.30 – 18.30 

DROP IN, TEMA: BACHS BLOMSTERMEDICIN 

Oplæg ved Carsten Kronbach Andersen 
 
Bachs Blomstermedicin blev skabt at den engelske 
læge og forsker Edward Bach. (1886 – 1936). I sit 
arbejde som læge, registrerede Bach at medicinsk 
behandling af patienter, sjældent eliminerede 
årsagerne til sygdom og ofte i stedet svækkede 
patienternes organisme. 
De 38 remedier er skabt at Edward Bach med det 
formål at hjælpe mennesker, der har det svært til at få 
et bedre helbred og hermed en mere velfungerende 
tilværelse. 

Tilmelding ikke nødvendigt – bare mød op – det er 
ganske gratis. 
Tag gerne en ven eller to med. 
Arrangementet starter med et kort oplæg på ca. 1/2 
time. 
Derefter vil der være gruppearbejde ud fra oplægget i 
den efterfølgende times tid. 
Vi afrunder i plenum og samler op fra grupperne. 
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Lørdag d.15 og søndag d. 16. oktober 
TEOSOFI I ASTROLOGIEN, 2. MODUL 
Kursus ved Kim Pedersen (1200/1400 kr.) 
 
Chakraerne og deres relation til Teosofi og Astrologi og 
de 7 stråler, Auraen vore indre legemer og relationen 
til de 4 elementer, Involution og evolution med 
tilknytningen til de 12 stjernebilleder, og 
Bevidsthedens udvikling gennem indvielsesvejen, og 
relationen til de 3 kors i astrologien. 
 
4 moduler: 10-11/9, 15-16/10, 19-20/11 og 21-22/1 
2023  
 
Bestil billet 
 

 

 

 

 

 
Tirsdag den 18. oktober kl. 19.00-21.30 
DANS DE FIRE ELEMENTER 
 Foredrag ved Hanna Snorradottir (90/120 kr.) 
 
På denne workshop arbejder vi med dans med 
udgangspunkt i visdommen i den nordiske myte om 
elskovsmødet mellem Freja og de 4 dværge – 
symboliseret ved de 4 elementer, nemlig jord, vand, ild 
og luft. 
 

 

Betal ved indgangen. 
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Lørdag den 22. oktober kl 10.00 – 16.00 
9. DAG – Online kursus i ESOTERISK ASTROLOGI 
ved Lene Pape (450/550 kr.) 
 
Vi vil i denne studiekreds tage udgangspunkt i bogen 
”Esoterisk astrologi” af Alice A. Bailey. 
Vi vil arbejde hen imod en større forståelse af 
sammenhænge i universet og i os selv, se hvordan 
universet påvirker os og undersøge hvilken opgaver, vi 
har som menneskehed og individ. 
3 Moduler: Lørdage d. 3/9, 22/10 og 3/12 

 
9. dag. JOMFRUEN 
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. 

 
Alle kan deltage – der kræves ingen astrologisk viden. 
 
Bestil billet 
 

 

 
 

 
Søndag den 23. oktober kl 10.00 – 16.00 
9. DAG – – Fysisk kursus i ESOTERISK ASTROLOGI 
ved Lene Pape (450/550 kr.) 
 
Vi vil i denne studiekreds tage udgangspunkt i bogen 
”Esoterisk astrologi” af Alice A. Bailey. 
Vi vil arbejde hen imod en større forståelse af 
sammenhænge i universet og i os selv, se hvordan 
universet påvirker os og undersøge hvilken opgaver, vi 
har som menneskehed og individ. 
3 Moduler: Søndage d. 4/9, 23/10 og 4/12 
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9. dag. JOMFRUEN 
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. 

 
Alle kan deltage – der kræves ingen astrologisk viden. 
 
Bestil billet 
 

 

 
 

 

 
Mandag 24. oktober 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. 
 

 

 

 
 

 

Tirsdag den 15. oktober kl. 19.00-21.30 
EN KUNSTTERAPEUTISK HEALINGSAFTEN, Foredrag 
ved Mogens Barslund (90/120 kr.) 
 
Lyset viser vej. Set udefra er lys elektricitet – set 
indefra er lys information. I psykologisk kontekst er lys 
en metafor for møde med højere vibrationsfrekvenser 
end vi normalt er i kontakt med. 
 
Betal ved indgangen. 

 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Enok.jpg

