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SALONG ARCANA – det alkemiska tornet
Med inspiration från de franska rosenkreutzsalongerna i slutet av 1800-talet,
som samlade konstnärer, filosofer, författare och esoteriker, vill Salong Arcana
erbjuda möjligheten till gränsöverskridande möten i alkemins tecken. Under
året erbjuder vi på små alkemiska drömspel där vi med alkemisk musik, praktik
och poesi söker utforska de planetariska sfärerna. Successivt arbetar vi oss upp
genom himlakropparna med de 9 muserna till inspiration för att skapa det
olympiska tornet. Vi avslutar med ett större Mysteriespel 2013 där vi med hjälp
av det alkemiska tornet förbinder materien och kroppen med andens sfärer och
evighetens ljus. Välkommen att ta del av vårt alkemiska experiment!
Prima Maters och Månens salong, 22 februari kl 19-21
Säsongens första salong går av stapeln och har prima maters hörnsten och
månens silverne sfär som insegel. Förbokning uppskattas! Inträde: 200 kr
(medlem 150 kr). Kvällen avslutas med mingel med ostbricka och ett glas god
dryck till självkostnadspris, 50 kr.
Alkemi – den konungsliga konsten, 9 mars kl 19-21
Ett gyllene föredrag som avslöjar hemligheterna bakom världens äldsta
vishetslära. Föredraget med sitt vackra bildspel passar både som introduktion
och som fördjupning i alkemins nobla konst. Föredraget inleder
grundutbildningen som följer under helgen. Pris: 200 kr. (medl. 150 kr)
Grundutbildning i inre alkemi, 9-11 mars ”En gyllene kompass till
livets resa ” Grundutbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna
i inre alkemi. Den riktar sig till personer som privat eller professionellt
arbetar för ökad självkännedom, och som vill kunna använda en uråldrig
visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och uppenbara
människans gudomliga potential. Pris 3300 kr (medlem 2900 kr).
Fredag 19-21, Lördag 11-18, Söndag 10-17
Merkurius salong den 20 mars kl 19-21
En afton i den bevingade Merkurius anda då allt kan hända! Inträde: 200 kr
(medlem 150kr) Kvällen avslutas med mingel med ostbricka och ett glas god
dryck till självkostnadspris, 50 kr. Förbokning uppskattas!
Samtliga evenemang är på Gotlandsgatan 74 nb om inte annat anges.
Hjärtligt välkommen!

Vem är Sophia? Om gudinnan och hennes prästinnor
28 mars kl 19-21 Kom och ta del av Sophias mysterier. Gudinnan som kan
läka allt och vägleda dig till din livspassion och mission. Fördjupa dina
kunskaper om dig själv och om Sophia - visdomens gudinna. Vi avrundar
kvällen med ett samtalsforum och information om prästinneutbildningen.
Inträde: 100 kr
Alkemisk pilgrimsresa till Katarernas, tempelriddarnas och Maria
Magdalenas
magiska
Sydfrankrike,
14-19
maj
Vi kommer bo på det underbara retreatcentret Maison Templiere i Audes
vackra landskap. Där, i gudarnas och gudinnornas dal, kommer vi ha
dagliga meditationer vid floden, bada i poolen, inta goda middagar och
göra dagliga utfärder till platser som är genomsyrade av västerlandets stora
mysterietraditioner. Från 10900 kr Anmäl snarast!
Venus supersalong, 31 maj kl 19-21 på Tempelriddarorden
Välkommen att träda in i Venus sfär! Till vacker musik, initierad alkemi
och med musan Terpsichore vid din sida bjuds du in till en uppenbarelse av
Venus sköna hemligheter. Obs! Kammakargatan 56, Inträde: 250 kr
(medlem 200kr) Kvällen avslutas med en stunds mingel med fika.
Gudinnans
portal
–
Venuspassagen,
6
juni
19-21
Under kvällen öppnar vi upp en portal till gudinnan och firar en mycket
sällsynt astronomisk händelse. Genom aktiv imagination guidas du till att
uppenbara Venus urkraft och kärlek. Vi avslutar kvällen med en mindre
ceremoni med alkemiskt elixir. Föranmäl gärna! Inträde: 100 kr
Praktisk Alkemi - inom växtriket, djurriket och änglariket
25-26
augusti
&
6-7
oktober
under
dagtid.
Praktisk helgutbildning i konsten i att skapa alkemiska örtelixir, såsom
Solens och Månens elixir. Första helgens arbete i naturskön miljö
fokuserar på det teoretiska och praktiska arbetet inom örtalkemi och alla
deltagare får bereda två egna elixir. Andra helgen, då vi är i Stockholms
innerstad, rör elixirens och de alkemiska principernas verkan inom
människan och hennes gudomliggörande därigenom. Pris: 5500 kr
Sophiatemplets 2-åriga Prästinneutbildning startar åter augusti -12
Kontakta din inre visdom. Vidga dina sinnen. Expandera din själ. Kom och upplev
lusten till livet! Under 8 intensiva helgmoduler lär du dig under två år
konsten att vandra Prästinnans väg. Avslutas med en Prästinneinvigning.
Pris: 3200/modul.
Vi erbjuder även alkemiska & kabbalistiska konsultationer,
gudinnesessioner och psykosyntesterapi. Tommy Westlund: 0707395805, Katarina Falkeberg:073-5931415
Info om verksamheten: www.alkemiskaakademin.se & www.sophiatemplet.se
Kontakt: info@alkemiskaakademin.se & katarina@sophiatemplet.se

