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Kære du!

Glædelig sommer! Nu er vi så småt ved at vågne op til en ny sæson efter en lang corona-
nedlukning. Denne gang håber vi på, vi kan gennemføre de planlagte workshops og vore 
studiegrupper.

Tag godt inod vores to inspirerende workshopholdere Cheyenne Langkjær og B. Kim 
Pedersen.

Workshops

Her lægges der op til det nye i astrologien, dens virke gennem de syv stråler og vores 
højere selv, også kaldet den højere triade, og de fem tegn den hviler på i horoskopet.

I undervisningen vil der indgå meditation og healing.

1. søndag ser vi på vore horoskoper i forhold til de syv stråler + den ottende stråle. Vi 
kommer igennem de fire hovedområder i horoskopet med fokus på MC og DC.

2. søndag har vi fokus på ASC og IC, hvilken stråle skal sjælen arbejde sig ind i, og 
begynde at lade sig gennemlyse af. Vi ser på progressive IC, som fortæller om dit 
åndelige hjem i indre gruppe.

3. søndag arbejder vi med Saturn og din opgave som discipel og frivillig. Hvis tiden 
tillader, vil vi også se på, hvilken stråle der påvirker dit sind.

4. søndag søndag ser vi på, hvilken stråle der påvirker dit sind.

Kom og lad dig udfordre af Kim's store viden inden for teosofi, åndsvidenskab og 
spiritualitet, du er hjertelig velkommen.



Cheyenne lægger op til en god diskussion omkring de skygger, vi har svært ved at få øje 
på eller måske ikke har mod og lyst til at se på. Vi bøvler alle med lidt traumer, angst, 
svigt og sygdom.

Helbredelse kan ind imellem ske, når vi accepterer realiteterne, hvor accept er at vide, 
hvad man kan gøre noget ved, og hvad man ikke kan gøre noget ved.

Hvad er Kærlighed og karma egentlig for en størrelser? ... og på hvilken måde har de 
indflydelse på vores liv? 

Har det noget at gøre med tidligere liv? … og hvad er det så for nogle hændelser, 
relationer og omstændigheder det drejer sig om?

Er der et mønster? … og kan det strække sig over flere inkarnationer?

Vi vil gå i dybden med vores familie … hvorfor er vi mon blevet født med de forældre vi 
har?

Steven Forrest påstår, at karma er summen af uforløste temaer fra tidligere liv, men 
trøster os samtidig med, at når disse temaer optræder i vores horoskop, så er de blevet 
modne til bearbejdning i dette liv.

Det drejer sig om evolution og om sjælelig udvikling … og den måde det kan aflæses på i
vores horoskoper, tager udgangspunkt i måneknuderne, hvor sydlige måneknude er 
omdrejningspunktet for fortiden  … og nordlige måneknude er vejen til forløsning.

Det … og meget mere vil Cheyenne komme ind på, når vi ses i efteråret 2021.

Så snart Cheyenne har sendt mig en vejledende tekst på de tre workshops, vil jeg 
udarbejde en folder og lægge den på vores hjemmeside, så I har mulighed for at 
downloade den:

Hold øje med:

http://inspirationsforeningen.dk/sider/workshops.html

http://inspirationsforeningen.dk/sider/workshops.html


Studie og arbejdsgrupper:

Human Design er et omfattende system, som kan være svært at sætte sig ind i. Jeg føler,
jeg fik startet lidt for hurtigt op sidste år, derfor har jeg tænkt mig at begynde på en frisk 
og starte helt forfra.

Jeg har på fornemmelsen, det vil være en god ide, at diskutere sensitivitet over for 
forskellige indflydelser … hvor godt kender vi os selv? Selvfølgelig kender vi vores 
fysiske udtryk, men ved vi, hvordan vores emotionelle eksistens ser ud eller vores 
eksistens på det mentale plan? Denne diskussion vil være fordelagtig at tage, før vi for 
alvor tager hul på Human Design systemet.

I den esoteriske litteratur siges det: ”Selvet” begynder sin rejse som en ikke selvbevidst 
”Guds Gnist” og ender som en selvbevidst ”Gud”. Hvor langt er vi nået på denne rejse?

Jeg forestiller mig, vi får en god snak om bevidsthed og vores evne til at være 
modtagelige … om ”Tænkeren” inden i os, som ifølge teosofien har sin helt egen 
evolution og tjener som kommunikationscenter mellem det højere og lavere, som drejer 
sig om vores samarbejde med vores ”Solengel”, som hjælper os med at sprede lys i 
vores 3 legemer.

Bevidst evolution begynder, når vi bliver modtagelige for lyset fra den indre ”Tænker” og 
bevidst følger de rene ideer, der udgår fra ”Det Store Hvide Broderskab”. Denne 
bevidsthedsudvikling kan hjælpes i gang på mange måder … Human Design er en af 
dem.

Du er velkommen i studiegruppen, vi starter søndag den 5. september og mødes ca. en 
gang om måneden. Du kan tilmelde dig studiekredsforløbet ved at sende en mail til:

inspirationsforeningen@gmail.com

med oplysninger om: navn, tlf. nr. og e-mail.

mailto:inspirationsforeningen@gmail.com


Karl Erik er aktuel med nogle meditationsaftener i efteråret. Tema og folder kommer på 
vores hjemmeside engang i august måned.

Du er velkommen til at deltage disse aftener, som er i tidsrummet fra kl. 19.30-21.00 den 
28/9, 26/10 og 23/11.

Bjarne fortsætter sit arbejde med koan’s. Har du lyst til at deltage og lade dig inspirere af 
denne gruppe, er du hjertelig velkommen.

Du finder folderne for vores studiegrupper her:

http://inspirationsforeningen.dk/sider/studiegrupper.html

http://inspirationsforeningen.dk/sider/studiegrupper.html


Generalforsamling:
Vi holder generalforsamling fredag den 20. august 2021 kl. 19.00 i ”Aktivitetslokalet” i 
stueetagen på Lokalcenter Dalgas 

Dalgas Avenue 54
8000 Aarhus C

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer.

Lys og kærlige hilsener fra Inspirationsforeningen

Erik, Bodil, Karl Erik, Liiza-Jonna, Lillian, Ulla og Helen


