ALKEMISKA AKADEMIN
SOPHIATEMPLET
HÖSTPROGRAM 2013
Om ej annat anges sker evenemangen på Gotlandsgatan 74 nb.

Alkemisk surrealism och Leonora Carringtons konst
Lördag 10 augusti kl 10-13.30
Föredrag om alkemins begreppsvärld och transformativa processer, och
hur dessa har påverkat och uttryckts i den surrealistiska konsten.
Utgångspunkten är Leonora Carringtons fascinerande liv och verk som
ligger till grund för Suzanne Ostens kommande föreställningar.
På Unga Klara/Kulturhuset.

Långhelgutbildning: Praktisk alkemi med de sju planeterna
Fredag-söndag 23-25 augusti (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.

Hieros gamos – miniworkshop
Måndag 2 september kl 18.30-21.30
Välkommen till en unik miniworkshop där vi fördjupar oss i
urmysteriet kring guden och gudinnans förening, kring människans
förening med gudomen och astralkroppens förening med eterkroppen
– den hemliga läran om det alkemiska bröllopet. Genom teori och
praktik stiger vi in i hjärtats djupaste kammare för att där uppenbara
Hieros gamos. Inträde: 300 kr och endast förbokning.

Andlig alkemi & själens insegel – helgworkshop i Höör
Lördag 19 oktober – söndag 20 oktober
Akademin bjuder in till en sjusärdeles utbildning i själens andliga
alkemi. Genom att öppna upp planeternas magiska sigill över våra
transformativa kraftcenter kan vi ta del av de djupaste mysterierna i
Livets Bok. Vi frigör oss från det förflutnas mönster och
efterverkningar och med den kreativa gnistan skapas själens guld.
Kropp, själ och ande kan då förädlas och förenas i de alkemiska
bröllopen som framföder de vises sten – vår odödlighetskropp.

Gudinnetjänst och meditation/föredrag
Måndag 11 november kl 18-20.30
Sophiatemplet bjuder in till föredrag och mässa i enlighet med Guds
feminina läras visdomstradition. Aftonens tema är Dundrets heliga
galenskap och transformationens extas! Inträde: 100 kr.
Kl. 18-19 föredrag
Kl. 19-20.30 gudinnetjänst

Jupiters insegel – Salong Arcana
Torsdag 28 november 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 utforskande och majestätisk afton i Jupiters
kungadöme där allt kan hända! Inträde: 300 kr. Kvällen avslutas med
att vi bjuder på mingel, ostbricka och ett glas god dryck.

Julmarknad
Torsdag 12 december kl 16-19
Hjärtligt välkomna på julmarknad där våra alkemiska produkter säljes
till en gyllene julrabatt. Vi bjuder på glögg och provsmakning av
säsongens nya alkemiska elixir. Fri entré.

Alkemisk resa till Sydfrankrike 2014
26-31 maj 2014
Vi hälsar dig varmt välkommen att följa med på nästa års helande
alkemiska pilgrimsresa till katarernas, tempelriddarnas och Maria
Magdalenas magiska Sydfrankrike. Årets tema är den levande guden och
gudinnans kröning, och nytt för året är besök i den fantastiska
katarborgen Peyrepertuse där himmel och jord paradisiskt omfamnar
varandra; Isis gamla krafttron och brudkammaren i Rennes-les-Bains;
vår Frus katedral i Alet-les-Bains där hexagrammet ledsagar oss mot
den levande gudens kapell. Boka-tidigt-pris vid bokning senast 30 nov
11900 kr (ordinarie 12900).

Alkemisk resa till Paris & Chartres 2014
4-7 september 2014
På begäran återupptar vi våra populära resor till passionens Paris &
mystikens Chartres. Vi besöker Notre Dame katedralen, avnjuter
festmiddag på Flamels restaurang och fördjupar oss i hemligheterna
om hur man skapar den gudomliga människan och de vises sten. I det
nådfulla Chartres utforskar vi de alkemiska bröllopen i den mest
fulländande katedralen, med sin labyrint och svarta och blå madonnor.
Resan avslutas i transformationens alkemiska högborg – Saint Chapelle
i Paris. Boka-tidigt-pris vid bokning senast 30 nov 6900 kr.

Grundutbildning: Praktisk alkemi
23-24 augusti och 18-19 oktober 2014
Detta är utbildningen för dig som vill lära dig den alkemiska konsten i
att tillverka och bereda örtelixir enligt gammal praxis, såsom Solens
och Månens tinkturer, samt deras användning för mänsklig
transformation och transmutation. Första helgen fokuserar på det
teoretiska och praktiska arbetet inom örtalkemi. Andra helgen rör
elixirens och de alkemiska principernas verkan inom människan och
hennes gudomliggörande därigenom. Kontakta oss för prospekt.

Prästinneutbildning 2014-2016
Sophiatemplet startar ht 2014 återigen sin populära tvååriga
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@sophiatemplet.se för mer information.

Graalsriddareutbildning 2014-2016
Sophiatemplet öppnar i samarbete med Alkemiska Akademin upp sin
utbildningsverksamhet även för manliga deltagare. Under två år
utbildas du i den hemliga läran, ridderskapets dygder och den heliga
graalens mysterier. En del av utbildningsmodulerna (såsom örtalkemi,
Maria Magdalenas alkemi och kabbalans visdom om Livets träd) sker i
samarbete med Prästinneutbildningen och andra (såsom Johannesmysterierna, Mikaelsvägen och praktisk svärdskonst) sker i egen grupp.
Vänligen kontakta katarina@sophiatemplet.se för mer information.

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.
Förutom föredrag, utbildningar och resor erbjuder vi ett växande utbud av produkter med alkemisk
prägel. Om du är intresserad av att köpa någon är du varmt välkommen att kontakta oss per mejl eller
komma förbi butiken och salongen vid något evenemang.

SOPHIATEMPLET
Sophiatemplet välkomnar dig som är intresserad av att veta mer om eller önskar verka inom den
gudomligt feminina visdomsvägen. Sophiatemplet arbetar med en Prästinnetradition som man kan
härleda till Isis och Maria Magdalena, vilka vi ser som urgudinnan Sophias profetissor/inkarnationer.
Vi är inte knutna till någon religiös tradition utan ser gudinnan Sophia som Gudomens feminina
aspekt. Hon är gudinnan bakom alla gudinnor världen över och med visdom och kärlek söker Sophia
bringa skapelsen och dess barn till helhet och enhet.

För mer information, besök våra hemsidor eller kontakta oss:
www.alkemiskaakademin.se & www.sophiatemplet.se
Katarina 073-593 14 15 Tommy 0707-395 805
Förbokning på info@alkemiskaakademin.se

