ALKEMISKA AKADEMINS
HÖSTPROGRAM 2010
Om ej annat anges sker evenemangen på Gotlandsgatan 74 nb.

Sophia-gudinnetjänst och meditation
Måndag 6 september kl 18
Alkemiska Akademin och Sophiatemplet bjuder in till meditation
och mässa i enlighet med Guds feminina läras visdomstradition.
Inträde till meditationen 100 kr.
Kl. 18-19 meditation Hela ditt hjärta
Kl. 19-21 gudinnetjänst, tema Sophias hjärta.
Klädsel: hjärtlig.

Föredrag: Hjärtats Väg
Tisdag 21 september kl 19
Tommy Westlund håller föredrag om Hjärtats väg som esoterisk
tradition och mystik väg. I slutet av 1700-talet var ‘den okände
filosofen’ – den franska mystikern Saint-Martin, medlem i det
teurgiska sällskapet Elus Coëns, men valde efter grundarens död
att utveckla sin egen mystika väg, inspirerad av Jacob Böhmes
teosofi. Denna kom att kallas för Hjärtats väg, och erbjuder än
idag en direkt väg till att erfara gudomligheten och förstå
skapelsens och människans mysterier. Inträde 150 kr.

Föredrag & meditation: Mysteriet Maria Magdalena
Måndag 4 oktober kl 19-21.30
Katarina Falkenberg upplyser om profetissan Maria Magdalenas
hemliga alkemiska lära och hur man skapar den odödliga
andekroppen. Maria Magdalena visar på mänsklighetens
utveckling från fallet från den ursprungligt gudomliga helheten,
till dualismen och de demoniska begränsningarna som ett
ignorant jordeliv innebär. Hon frigör sig från rädslans
begränsande demoner med hjälp av kärlekens kraft och med Jesus
vid sin sida firar hon ett alkemiskt bröllop. Hon blir hel, d v s
både gudinna och människa eller det som omtalas som den
universella människodottern. Inträde 150 kr.

Salong Arcana: Livets alkemi – naturens ljus
Torsdag 14 oktober kl 19-20.15
Under denna naturens afton får du pröva på att kontakta de
alkemiska filosofernas visdomsgudinna – Sofia. Hon är naturens
ljus och den inneboende intelligensen i naturen och under alla
tider väglett den hängivna alkemisten. Hon kan också guida oss i
vårt dagliga liv i både stort och smått. Du får också veta mer om
örtalkemi.
Inträde 100 kr (inklusive fika).

Utbildning: Alkemins hemligheter
Maria Magdalena & Tempelriddarnas mystik
Lördag 23 – söndag 24 oktober
Lördag 20 – söndag 21 november
Vill du förkovra dig i de hemliga alkemiska mysterier som
grundats av Osiris & Isis, förmedlats genom Maria Magdalena
och beskyddats av Tempelriddarna, då är detta utbildningen för
dig!
Utbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i den
hemliga alkemiska läran som tidigare varit förbehållna de invigda i
ex. Isis & Osiris mysterierna. Denna fördolda tradition, som visar
på människans gudomliggörande och skapelsen av den odödliga
andekroppen, förde Maria Magdalena med sig till Frankrike i
egenskap av Profetissa för Kärlekens kyrka. Sedan dess har den
verkat inom och upplyst europeiska esoteriska rörelser och till och
från blommat ut i större skala.
Innehåll
• Isis & Osiris mysterierna
• De gnostiska och hermetiska mysterietraditionerna
• Svarta madonnan och prima materian
• Maria Magdalena och skapelsen av andekroppen
• De alkemiska bröllopen
• Alkemins faser i teori och praktik
• Den hemliga elden
• Alkemiska elixir
• Meditation & aktiv imagination
• Hemligheternas hemlighet, Arcana Arcanorum
• Invigning
Kursavgift: 4500 kr. Boka-nu-pris: 3900 kr!

Salong Arcana: Happening - alkemi idag
Måndag 15 november kl 19
Varmt välkommen till en alkemisk afton där du får veta mer om
hur det är att vara alkemist idag. Vi bjuder på en alkemisk
ceremoni, alkemiska anekdoter och alkemiska elixir. Dryck och
tilltugg finns att tillgå i vår alkemiska bar, samt olika
specialerbjudanden.
Inträde blott 50 riksdaler!

Salong Arcana: Egyptiskt mysteriespel
Torsdag 2 december kl 18.30-21.30
Varmt välkommen till en gyllene alkemisk salong! Se fram emot
en magisk kväll där du bjuds att uppleva de egyptiska
hemligheterna genom teater, invigningsritualer och kraftfulla
alkemiska elixir. Mysteriespelet ackompanjeras av levande musik
skriven av den legendariske greven St Germain som sägs ha
uppnått alkemins slutmål - odödlighet. Den som en gång kommit
hit blir aldrig mer sig lik… Kom och se vem du egentligen är!
Salongen hålls i den ståtliga tempelsalen i Tempel Riddare
Ordens lokaler på Kammakargatan 56. Inträde 300 kr.
Pensionär/student 150 kr.

Salong Arcana: Livets alkemi – konstens alkemi
Torsdag 9 december kl 19-20.15
Detta blir en kväll i konstens tecken och du ges en inblick i hur
man med alkemi kan öppna portar till den egna skaparkraften
samt hur alkemi kan användas som en konstnärlig metod. Flera av
våra stora konstnärer har använt sig av den alkemiska konstarten
och exempelvis August Strindberg såg sig som poetkemist och
använde sitt alkemiska kunnande både i sitt författande och i
alkemiska experiment.
Inträde 100 kr (inklusive fika).

Sophia-gudinnetjänst och föredrag
Onsdag 15 december kl 18
Alkemiska Akademin och Sophiatemplet bjuder in till föredrag
och mässa i enlighet med Guds feminina läras visdomstradition.
Inträde till föredraget 100 kr.
Kl. 18-19 föredrag
Kl. 19-21 gudinnetjänst

Prästinneutbildning 2011-2012
Sophiatemplet startar vt 11 en tvåårig prästinneutbildning, utlagd
över åtta helger/moduler. Det första året är framför allt ett
personligt arbete med syfte att skapa den egna graalen som kan
rymma gudinnans olika aspekter. År 2 syftar till att förbereda
deltagaren till att verka som prästinna i gudinnans tjänst och
kulminerar i en traditionell prästinneinvigning.
Vänligen kontakta katarina@alkemiskaakademin.se för mer
information.

Alkemisk resa 2011
16-21 maj 2011
Under 2011 arrangeras ännu en transformerande resa till
Katarernas, tempelriddarnas och Maria Magdalenas Sydfrankrike.
Alkemiska föredrag, meditationer, ceremonier, besök i det
mytomspunna och magiska Rennes le Chateau, det gnostiska fästet
Montsegur och andra Katarplatser garanterar att resan blir en
upplevelse utöver det vanliga. Varmt välkommen att följa med!
Pris fr 9900 kr. Begränsat antal platser. Kontakta oss för prospekt.

Alkemiska Akademin
Alkemiska Akademin har som mål att sprida kunskap om den alkemiska visdomstraditionen.
Alkemi handlar i grunden om att förädla sitt material – ofta människan självt – till sin fulla
potential. Symbolen för denna fullbordan är motsatsernas förening och de vises sten. Vi erbjuder
individer och grupper möjligheten att med hjälp av alkemins arketypiska språk arbeta för en
högre grad av mening och självkännedom. Alkemi kan därigenom bli en väg till insikt, frihet och
helhet där materia, själ och ande söker sin förening i det alkemiska bröllopet.
För mer information, besök vår hemsida www.alkemiskaakademin.se eller kontakta oss:
Katarina 073-593 14 15
info@alkemiskaakademin.se
Tommy 0707-395 805

