A L K E M IS K A A K A D E M IN
S O P H IA T E M P L E T
VÅRPROGRAM 2013
Om ej annat anges sker evenemangen på Gotlandsgatan 74 nb.

Isis magiska alkemi - minworkshop
Onsdag 6 februari kl 18.00-21.00
Välkommen till en helt unik miniworkshop där Isis magiska alkemi
uppenbaras. Isis är den egyptiska drottninggudinnan som också
tituleras magins mästarinna. Hermetiska skrifter berättar om hur hon
fick tillgång till skapelsens djupaste hemligheter av änglarna och
hennes visdom bringar kunskap i hur vi ska kunna manifestera vår
andliga vision i materian. Inträde: 300 kr och endast förbokning.

Änglar – Sophias graal
Onsdag 6 mars kl 18.30-20.00
Välkommen till en änglalik afton i Sophias tempel. Vi börjar kl 18.30
med öppet samkväm med elixir och kl 19-20 öppnar vi upp en portal
till änglarnas sfärer. Därefter finns möjlighet att inta en
himmelsk/grekisk måltid på närliggande restaurang. Ta gärna med en
vän som vill bekanta sig med den feminina visdomsvägen. Inträde: 150
kr till Templet och måltid betalas själv på restaurangen. Gärna
förbokning och anmäl om du önskar delta vid middagen.

Vårdagjämning & Mars insegel – Salong Arcana
Torsdag 21 mars kl 19-21.30
Med inspiration från de franska rosenkreutzsalongerna i slutet av
1800-talet, som samlade konstnärer, filosofer, författare och esoteriker
vill vi erbjuda små alkemiska drömspel där vi med alkemisk musik,
praktik och poesi utforskar de planetariska sfärerna. Vi färdas upp
genom himlakropparna med de 9 muserna till inspiration för att skapa
det olympiska tornet. En glödande och ridderlig afton i mars eldsfär
där allt kan hända! Inträde: 250 kr (medlem 200 kr) Kvällen avslutas
med mingel, ostbricka och ett glas god dryck till självkostnadspris.

Inre alkemi – människans transformation från bly till guld.
Föredrag & bokrelease
Fredag 3 maj – 18.30-19.30 föredrag därefter bokreleasemingel
Akademins bok kommer äntligen ut i reviderad utgåva! Nya kapitel
och en praktikdel har tillkommit, vilket gör den än mer till den
ultimata alkemiboken på svenska!
På mångas begäran inleder vi kvällen med en timmes föredrag om
den alkemiska konsten och från 19.30 håller vi öppet hus och skålar
för vår bok!

Alkemisk resa 2013
13-18 maj 2013
Under 2013 arrangeras ännu en populär pilgrimsresa längs med
graalens, katarens och rosenkorset väg i det magiska Sydfrankrike.
Alkemiska föredrag, meditationer, ceremonier, besök i det
mytomspunna och hemlighetsfulla Rennes le Chateau, det soliga
katarfästet Queribus, Maria Magdalenas grotta i Gorge de Galamus
liksom katarernas invigningsgrottor och andra heliga platser garanterar
att resan blir en upplevelse utöver det vanliga. Varmt välkommen att
följa med! Pris fr 11900 kr. Fåtal platser kvar. Kontakta oss för prospekt.

Långhelgutbildning: Praktisk alkemi med de sju planeterna
– spagyriska elixir, salvor, alkemiska menstruum, filosofernas vin,
daggens mysterier, hemligheternas hemlighet
Fredag-söndag 23-25 augusti 2013 (heldagar)
Detta är utbildningen för dig som vill fördjupa dig i de sju planeternas
medvetanden både i makro och mikrokosmos och deras magiskalkemiska tillämpning. Vi arbetar i en naturskön lantlig miljö nära
Ösmo, där vi har tillgång till örter och utrustning och där alla
deltagare får preparera sju egna planetelixir samt tillreda alkemisk salva
enligt gammal praxis. Parallellt öppnas de sju inseglen så att de dolda
mysterierna i människan och skapelsen uppenbaras.
En utmärkt fördjupning för dig som gått tidigare utbildning i
teoretisk eller praktisk alkemi men också för engagerade nybörjare.
Begränsat antal platser. Kontakta oss för prospekt. Kostnad: 4500 kr (inkl
allt material, sju elixir, salva, lunch och fika under tre dagar).
Boka-tidigt-pris 3900 kr! Anmälningsavgift 1900 kr.
För mer information, besök vår hemsida www.alkemiskaakademin.se
eller kontakta oss: Katarina 073-593 14 15 Tommy 0707-395 805
Förbokning på info@alkemiskaakademin.se

