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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
Tirsdag d. 1. november 2022 kl. 19.00 – ca. 21.30
KRYDRET TEOSOFI, 11 – DEVA OG ENGLERIGET
Online foredrag ved Kim Pedersen (90/120 kr.)
Krydret Teosofi: En foredragsrække.
I teosofien kaldes området for den tredje logos eller de
flammende væsner. I den vestlige tradition er den
Helligånden eller ånden som svæver over vandene. Vi
har lært, at vi skal beskytte denne ånd. Tredje logos
består af levende væsner, som udfører de opgaver,
som skaberen har tildelt dem.
Programmet for hele foredragsrækken kan hentes her
Bestil billet
Onsdag d. 2. november kl. 17-20
Online ASTROLOGI kursus, MODUL 6
Ved Catrine Håkansson (1300/1500 kr.)

Vi ser på sammensatte aspektmønstre som T-kvadrat,
drage, rektangel, trapez og pilespids. De første fire af
disse mønstre indeholder en opposition eller flere,
som skal integreres, før mønstrets udfordringer kan
vendes til en styrke for nati.
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4 onsdage den 2.11, 16.11, 30.11 og 14.12
Tilmelding og betaling: Der er bindende tilmelding for
4 onsdage.
Bestil billet

AFLYST

Lørdag 5.november kl. 10.00 – 16.00
EN KUNSTTERAPEUTISK HEALINGSDAG
ved Mogens Barslund
Lørdag 5.november kl. 10.00 – 16.00
ASTROLOGI OG DE 4 ELEMENTER,
workshop ved Micho Frost (650/750 kr.)
En ny tilgang til at bruge de 4 elementer i astrologien.
Undervisningen tager udgangspunkt i en intuitiv og
sanselig forståelse af de 4 elementer.
Relevant for både nybegyndere og øvede indenfor
astrologi, idet der vil være nyt at lære for alle, både
nybegyndere og øvede.
Bestil billet
Tirsdag 8. november 2022 kl. 12:00
FULDMÅNEMEDITATION I SKORPIONENS TEGN
Gratis adgang
Eksakt fuldmånetidspunkt er tirsdag den 8. november
kl. 12.03.
Månedens sædtanke: Kriger er jeg, og fra kampen står jeg
sejrrig frem.

Gratis adgang. Meditationen er guidet, så alle kan
deltage.
Bemærk at døren lukkes præcist.
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Tirsdag 8. november 2022 kl. 19.00 – 21.30
NY OG GAMMEL SHAMANISME I PERU
Foredrag ved Hanne Løkke Winther (90/120 kr.)
Livet er forunderligt. Netop som vi føler, vi drukner i
uløselige problemer, kommer der et lille Inkafolk ned
fra tinderne i Andesbjergene. Med genial indsigt har de
skabt en enkel metode via kræfterne i deres aura, vi
som deltagere introduceres til og efterfølgende kan
drage nytte af.
Shamanisme har det evige formål at styrke og fejre
livet. Det Guddommelige Lys, Universets Ånd og
grundtone, har menneskene søgt i tusindvis af år. I
udkanten af civilisationen værdsættes de kosmiske
kræfter stadig. Derfra kan vi moderne mennesker
hente livskraft.
Betal ved indgangen.

Fredag d. 11. november 2022 kl. 16.30 – 18.30
DROP IN, TEMA: ASTROLOGI SET GENNEM
TEOSOFIENS ØJE
Oplæg ved Micho Frost
Denne DROP IN handler om astrologi set gennem
teosofiens øjne.
Der startes med et kort introduktion til teosofiens
verdensbillede samt til de 12 stjernetegn. Derefter er
der gruppearbejde med fokus på, hvordan dit
stjernetegn kommer til udtryk gennem såvel egoet som
gennem sjælen.
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.
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Derefter vil der være gruppearbejde ud fra oplægget i
den efterfølgende times tid.
Vi afrunder i plenum og samler op fra grupperne.

Lørdag d. 12. november 2022 kl. 10.00 – 16.00
AVANCERET ESOTERISK HEALING
Workshop ved Tonny Lang (450/550 kr.)
På kurset vil du lære, hvordan du kan sammenflette
teknikkerne i esoterisk healing, hvorved du åbner for
din intuition og styrker healingskanalen.
Derved finstemmer healeren og gruppen sig med
energierne i den nye tidsalder.
Vi arbejder med videregående avancerede esoteriske
healingsteknikker og åndelige krafttriangler.
Bemærk vedr. betaling: Beløbet betales ved indgangen.

Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 19.00 – 21.30
ATLANTIS, EN VERDEN DER GIK UNDER
Foredrag ved Jørgen Moranis (90/120 kr.)
Hvor lå det forsvundne kontinent Atlantis? Hvor stort
var det? Findes der i dag spor efter Atlantis? Hvor
avancerede teknologi var de i besiddelse af? Hvordan
kunne så stort et kontinent forsvinde fra jordens
overflade? Hvilken bevidsthed og spiritualitet besad
beboerne?
Disse og mange andre spørgsmål forsøges besvaret på
dette spændende kursus.
Betal ved indgangen.
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Lørdag d.19 og søndag d. 20. november
TEOSOFI I ASTROLOGIEN, 3. MODUL
Kursus ved Kim Pedersen (1200/1400 kr.)
Teosofisk og astrologisk relation til ceremonier og
religion, Drømme og Healing, Kosmologien - set
gennem Teosofi og Astrologien med de 48
stjernebilleder, Meditation og visualisering.
4 moduler: 10-11/9, 15-16/10, 19-20/11 og 21-22/1 2023
Bestil billet
Mandag 21. november 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 22. november 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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Tirsdag den 29. november kl. 19.00-21.30
GUD I VIDENSKABEN
Foredrag ved Alex Riel (90/120 kr.)
Vi ser på hvorledes spiritualitet og videnskab er
forbundet, samt hvordan videnskab kan anvendes til at
skabe transformerende spirituelle erkendelser.
 Vi ser på hvad der forbinder naturvidenskab og
spiritualitet, og hvorledes interesse for
videnskab kan være en vej til spirituelle
indsigter.
 Vi afrunder med at beskrive en konkret metode,
som deltagerne kan anvende til at efterprøve
dette.
Betal ved indgangen.
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