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Meditativt indre arbejde 
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Maria Magdalene  
og de ni portes visdom

Denne bog inviterer dig på 
en åndelig genfødselsrejse. 
Formålet med rejsen er 
ene og alene at åbne for dit 
iboende højeste potentiale.

Maria Magdalene  
og de ni portes visdo

Tre CD’er med  
guidede meditationer  
og meditationsmusik.

Tag med på retreat i Blokhus i Kr. Himmelfartsferien -  
“Den store forårstransformation”. Fordybelse, meditation, 
tranformation i den smukke og kraftfulde natur. 

Torsdag d. 21. - søndag d. 24. maj

Pris: 2.700 kr. (incl. forplejning og overnatning)

Tilmelding til Marianne på marianne@deniporte.dk eller  
tlf. 22 40 66 83.

Kom og hør Marianne Miravet Sorribes holde foredrag 
rundt omkring i landet.

odense, Solvognen: onsdag d. 18. marts kl. 19.30 - 21.00
www.solvognen.dk 

viborg, Center for Personlig udvikling: 
mandag d. 20. april kl. 19.00 - 21.30 
www.cpuviborg.dk 

århus, Lysets hus: onsdag d. 22. april kl. 19.00 - 21.00
www.lysetshus.dk 

De Ni Porte gentager successen fra 2019 og tager på 
pilgrimsrejse til Syd Frankrig – ned til området hvor Maria 
Magdalene tog over efter Jesu død. Området er specielt 
fordi hendes energi kan opleves særlig intenst dér.  
Vi tager afsted to gange i 2020 - Forårsturen med særligt 
fokus på personligt indre arbejde, efterårsturen med særligt 
fokus på områdets historiske betydning og spirituelle kraft.

Forår: 2 - 9. maj 2020

Efterår: 3 - 11. oktober 2020

Læs meget mere om turen på www.deniporte.dk, kom og hør mere 
til en onsdagscafé eller kontakt Marianne direkte på marianne@
deniporte.dk eller tlf. 22 40 66 83.

Kom og besøg De Ni Porte på messer rundt om i landet:

Helsemessen
Slagelse 15-16. februar

KRoP-SinD-ånD messen
Aalborg 28. feb - 1. marts

Holistisk Sommer Festival
Lørdag 26. juni - onsdag 1. juli

Messer



Få en dybere indblik i Maria Magdalenes evangelie til et 
dybt forløsende personligt arbejde. Vi gennemgår konkrete 
værktøjer, som du kan bruge i arbejdet med at opnå 
frisættelsen af dit indre højeste potentiale. Hver mandag får 
sit eget tema, som vil blive præsenteret løbende gennem 
nyhedsbrev og Facebook

• Mandag d. 24. februar kl. 19-21

• Mandag d. 30. marts kl. 19-21

• Mandag d. 27. april kl. 19-21

• Mandag d. 25. maj. kl. 19-21

• Mandag d. 22. juni kl. 19-21

Tilmelding til Marianne på marianne@deniporte.dk eller tlf.  
22 40 66 83. Pris pr. mandag 300 kr.  Alle fem mandage 1200 kr. 
(spar 300 kr.)

Alle aktiviteter finder sted på De ni Porte, Hellerupvej 52A, 2900 Hellerup. Læs mere på vores hjemmeside www.deniporte.dk

På fordybelseslørdage arbejder vi i dybden med forskellige 
under-temaer, og der er tid til både meditation, fælles og 
individuelt arbejde. Hver lørdag får sit eget tema, som vil  
blive præsenteret løbende gennem nyhedsbrev og Facebook.

• Lørdag d. 22. februar kl. 10-14

• Lørdag d. 21. marts kl. 10-14

• Lørdag d. 4. april kl. 18-22 (efterfulgt af vågenat)

• Lørdag d. 16. maj kl. 10-14

• Lørdag d. 13. juni kl. 10-14

Tilmelding til Marianne på marianne@deniporte.dk eller tlf.  
22 40 66 83. Pris pr. lørdag 300 kr.  Alle fem lørdage 1200 kr.  
(spar 300 kr.) 

åbne onsdage Fordybelseslørdage

Din indre studiekreds

Guidet meditation 
– energi og healing (m. 25 min. stilhed) 

• Onsdage kl. 9.00 - 9.45

onsdagscafé 
– kom forbi og få en kop te og fordyb 
dig i ugens tema  

Træk et kort eller en sten, få en snak, mediter med 
krystaller.

• Onsdage kl. 16.00 - 18.00

Guidet meditation 
– fælles healende meditation

• Onsdage kl. 18.00 - 18.45 

Det er gratis at deltage i ovenstående hver onsdag og kræver 
ingen tilmelding.

Vi mediterer dybt i to timer over fuldmånens tema.
Meditationen er guidet med en pause midtvejs.  
Der er tid til personligt arbejde og små ceremonier.

• Lørdag 8. februar kl. 19-21 
 kl. 21.30 til kl. 8.00  vågenat: Vi fortsætter efter
 fuldmåne-meditationen med en fælles fordybelsesnat med 
 intensivt bøns- og visionsarbejde.

• Mandag d. 9. marts 19-21

• Onsdag d. 8. april 19-21

• Torsdag d. 7. maj 19-21 

• Fredag d. 5. juni 19-21

• vågenat - Palmesøndag 4. april 22-08. En fælles for- 
 dybelsesnat med intensivt bøns- og visionsarbejde.

Tilmelding til Marianne på marianne@deniporte.dk eller tlf.  
22 40 66 83. Pris: Fuldmåne 100 kr. Inkl. vågenat: 450 kr.

 Fuldmånemeditationer

Guddommelig 
feminin energi
skaber  fodfæste 

for  sjælen
 


