Marts 2019

Kære du!
Google lukker vores mailadresse den 2. april ... begrundelsen lyder sådan: ”Dette sker som følge af det lave antal
brugere og udfordringerne med at vedligeholde et succesfuldt produkt, der lever op til kundernes forventninger. Vi vil
gerne sige tak, fordi du har været en del af Google+”.
Heldigvis har Erik Bløcher forstand på EDB. Han har oprettet en ny mailadresse, som arbejder sammen med vores
hjemmeside, så efter den 2. april i år er vores mailadresse: info@inspirationsforeningen.dk
Endnu har vi ikke fundet ud af, hvordan vi gemmer jeres mailadresser, derfor har jeg kopieret dem over på min
google-konto, så jeg har mulighed for at sende nyhedsbreve og bekræftelser på kursusdeltagelse. Er der nogen af jer,
som ønsker at blive slettet af min liste, hører jeg gerne fra jer, så I undgår uønskede mails.
Når det er sagt, står vores forårs- og sommerprogram klar med nogle spændende workshops og workshopsforløb
samt studie- og arbejdsgrupper.

Workshops:
Qibel - En skole i hermetisk kabbalah v/ B Kim Pedersen
Workshopforløb over 8. weekender næste gang den 18.- 19. maj 2019
Du kan stadig nå at være med, så giv dig selv den store oplevelse at deltage i dette spændende Kabbalah-forløb og lær at se, hvordan Livets Træ kan hjælpe dig med at legemliggøre Guds skabelse, og derved give dit liv og din tro en smukkere og dybere mening.
Du vil få en enestående mulighed for at dykke ned i mysteriernes brønd og opleve at se dit
liv fra en helt anden fantastisk vinkel.

Fra vane til visdom v/ Cheyenne Langkjær
Workshop lørdag den 6. april 2019 fra kl. 10.00-17.00 og

Identitet og udvikling i det progressive horoskop
v/ Cheyenne Langkjær
Workshop lørdag den den 11. maj 2019 fra kl. 10.00-17.00
To spændende områder inden for astrologien som Cheyenne vil komme ind på dette forår.

Inspirationsuge v/ Helen Ræbild
Workshop fra den 5.-11. august 2019
Igen i 2019 har vi tænkt os at holde inspirationsugen i uge 32, vi håber på, der kommer lige
så mange deltagere som i år.
Vi har allerede de fleste aftaler på plads, dog ikke indholdet. Der vil være indslag med
B. Kim Pedersen, Lene Pape og Eskild Tjalve.

Få en dybere forbindelse til dig selv og andre gennem meditation
v/ Eileen Shaw
Weekendworkshop den 21. - 22. oktober 2019 fra kl. 10 – 17
På denne workshop vil vi lære at træne vores opmærksomhed, så vi kan blive mere
nærværende – ikke kun i vores eget indre, men også hvad der sker omkring os i nuet.
Undervisningen er på let forståeligt engelsk med mulighed for oversættelse til dansk.

Studie- og arbejdsgrupper:
Enoks hemmeligheder v/ B. Kim Pedersen
Studiegruppe på søndage (28/4 og 12/5 - 2019 fra kl. 10.00 – 17.00)
Har du lyst til at udfordre din bevidsthed med de hellige skrifters mere ukendte sider, er
denne studiegruppe måske noget for dig.
Vi benytter os af Hurtaks bog om Enoks nøgler og hemmeligheder.

Hvor er min sjæl? v/ Bjarne Møller
Gratis studiegruppe på søndage (næste gang den 31/3-2019 fra kl. 13.00 – 17.00)
Du er hjertelig velkommen i gruppe, som gennem nogle år har arbejdet med og hentet inspiration fra en gammel indisk tradition – Advaita Vedanta – til deres arbejde med energi og
bevidsthed.
Gruppen arbejder med koan’s, med aktive meditationer, med bevægelse, lyd og åndedræt.

Gratis Kabbalahstudiegruppe
v/ Helen Ræbild og Kirsten Simoni Nielsen
Vi mødes første gang den 19/3-2019 fra kl. 19.00-22.00.
Kristen og jeg starter en ny studiekreds op, som kommer til at beskæftige sig med Kabbalah.
Har I interesse for Kabbalah og har I lyst til at deltage i denne gruppe, er I meget velkommen. Vi vil følge Kims undervisning og tage de emner op, som han netop har gennemgået
med os, så det er om at følge med i vores folder.
Dersom I ikke har mulighed for at følge Kims undervisning, kan I hente masser af inspiration
på nettet og på den måde være opdateret, når vi mødes. Her er f.eks. en digital bog af R. J.
Stewart om emnet:
http://avalonlibrary.net/ebooks/R.J.%20Stewart%20-%20Demystifying%20the%20Qaballah%20-%20The%20Miracle%20Tree.pdf
I foråret har vi også planlagt at mødes den 23/4, 21/5 og 18/6-2019.

Jeg ønsker jer et skønt og inspirerende forår … håber at se jer til nogle af vores spændende arrangementer.
Kærlig hilsen fra Inspirationsforeningen
Helen

