GRAALSRIDDAREUTBILDNING
2017-2019
Alkemiska Akademin och Sophiatemplet startar åter i augusti 2017 vår 2-åriga
Graalsriddareutbildning. Under två år utbildas manliga och kvinnliga deltagare i den
hemliga läran, ridderskapets dygder och den heliga graalens mysterier.
Alkemiska Akademins grundare Katarina Falkenberg och Tommy Westlund är
huvudansvariga för utbildningen. Katarina är Graalriddare och Översteprästinna i
Sophiatemplet och Tommy är Tempelriddare och gnostisk biskop. Sophiatemplets
väktarprästinna Erika Dickmark assisterar och ansvarar för logistik samt undervisar i helig
geometri mm. Ett par moduler har gästlärare med specialistkompetens.
Modul 1 & 2: 7-12 augusti 2017 i England
Avebury stencirklar, Stonehenge, West Kennet Long Barrow,
Glastonbury med Chalice Well, Tor mm.
Megaliter och kraftplatser - Kung Artur och riddarna av runda
bordet - Väktarna av Avebury - Riddarskapets dygder – Maria
Magdalenas & Josef av Arimateas arv - Den heliga graalens
mysterier - The green man - The lady of the lake och det heligt
feminina - Salomons tempel & Frimureri - Bruden &
brudgummen - Det alkemiska bröllopet.
Kostnad för kost, logi och resa tillkommer på de första
modulernas utbildningsresa. För den som av olika anledningar
inte kan delta i resan finns möjlighet till självständigt studium
som resulterar i en uppsats.
Modul 3: oktober 2017.
Den heligt maskulina visdomsvägen i teori och praktik:
Graalsriddarens väg, Mikaelsvägen och Johannesmysterierna.
Graalsriddare i Pans labyrint: Att reformera det etablerade
systemet och verka ute i världen. Föredrag med gästlärare.
Modul 4: mars 2018.
Skapandet av Salomons tempel tillägnat visdomens gudinna.
Esoteriskt frimureri & de sakrala Osirismysterierna. Alkemins
opus magnum och det odödliga självet.

Modul 5: augusti 2018.
Naturens läkedom: Kraftplatser, ceremonier och konsten att
skapa och konsekrera alkemiska örtelixir enligt gammal
spagyrisk praktik.
Plats: Lantlig miljö 35 min från Stockholm med aktiviteter
både utom- och inomhus.
Modul 6: ht 2018.
Sophias tradition i teori och praktik. Tarotkort, kabbalans
Livets träd, helig geometri och den Svarta Madonnan.
Transformation av de subtila kropparna.
Modul 7: vt 2019
Lördag: Praktisk stridskonst med gästlärare. Virilkraftens
uppenbarande och uttrycksmedel.
Söndag: Ceremoniförberedelser – graalens riddare
Modul 8: vt 2019 Graalsriddareinvigning.
Utbildningsinformation
Plats: Gotlandsgatan 74, Stockholm, samt modul 5 i lantlig naturskön miljö ca 35 min
från Stockholm och modul 1 & 2 i England och Skottland. Tider: Dagtid (resa även
kvällstid). Skriftlig anmälan: info@alkemiskaakademin.se Anmälan följs av en intervju och
därefter en inbetalning av 2000 kr som dras av från kursavgiften på modul 8. Vid
sjukdom eller annat frånfälle söker vi gemensamt finna lämpligt sätt att ta igen missad
undervisning. Kostnad: 2-årig graalsriddareutbildning (modul 1-8) kostar 3300 kr/helg
fördelat på 8 helger/moduler. Du genomgår då en graalsriddarinvigning med frihet att
verka och tjäna den heliga graalen därhelst ditt kall leder dig.
Du kan välja att endast anmäla dig till första året och kostnaden är då 3500 kr per modul.
Du får då en gedigen kunskap i den heliga graalens traditioner och får arbeta med din
egen transformation och heliggörande. Information: Katarina tel: 073-5931415.
www.alkemiskaakademin.se & www.sophiatemplet.se

