GRUNDUTBILDNING I INRE ALKEMI
Stockholm 7-8 mars & 16-17 maj 2015.
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.
Grundutbildningens innehåll:

¾ Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra
faserna nigredo, albedo, citrinitas och rubedo, som beskriver livets utvecklingsoch individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta
fullbordan i de vises sten.
¾ Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
¾ Förståelse om hur själens kvarternitet skapar det hela Självet.
¾ Erfarenhet kring arbetet med de tre alkemiska bröllopen och de tre stenarna.
¾ Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv
imagination.
¾ Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka
alkemiska verk.
¾ Alkemins begreppsvärld, historia och metafysik.
¾ Förklaring av de viktigaste alkemiska begreppen såsom de tre principerna –
merkur (kvicksilver), svavel och salt.
¾ Hermes Smaragdtavla - mönstret för skapelsen.
¾ Medvetandets kristallisering genom kroppens förandligande och andens
förkroppsligande, som den konungsliga vägen till de vises sten.

Arbetsformer
Grundutbildningen är förlagd till två möteshelger samt individuella uppgifter och
distanshandledning via Internet.
Diplom
Uppmärksam närvaro på möteshelgerna samt en mindre kreativ uppgift som
planeras i samråd med kursledarna, vilken inlämnas i slutet av terminen. Efter
godkänd utbildning erhålls Alkemiska Akademins diplom.

Datum 2015
Modul 1:
Lördag 7 mars: Utbildning kl 11-18
Söndag 8 mars: Utbildning kl 10-17
Modul 2:
Lördag 16 maj: Utbildning kl 11-18
Söndag 17 maj: Utbildning kl 10-17

Övrigt
Fika och Akademins nya bok på svenska ingår. Utbildningen har ett begränsat antal
deltagare så vi rekommenderar en snar anmälan för att säkert få en plats.
Kostnad: 2900 kr per modul (totalt 5800 kr). Anmälningsavgift 1500 kr, resterande
summa för modul 1 inbetalas senast 28/2 och för modul 2 30/4 till Konto:
bg 5368-7182
Plats
Gotlandsgatan 74, Stockholm.
Kontakta oss gärna för ytterligare information: info@alkemiskaakademin.se

www.alkemiskaakademin.se

