
SOPHIATEMPLET 
PRÄSTINNEUTBILDNING 2012-2014 

  
År 1 

Hösten 2012 ges två tillfällen att under två dagar närvara för att för att fördjupa sig 
i: 

NATURENS ALKEMI & ÖRTLÄKEKONST 

Modul 1. 25-26 augusti  

Naturens läkedom: kraftplatser, ceremonier och att skapa alkemiska örtelixir såsom Solens och 
Månens tinkturer.  Att utveckla kontakten med gudinnan Sophia – som också är naturens ljus. 
Sker i samarbete med Alkemiska Akademin 

Plats: Lantlig miljö 35 min från Stockholm med aktiviteter både utom och 
inomhus. Lunch och fika samt örter och alkemiska tillbehör ingår i modulpriset. 

 GUDINNANS VISDOM - FRISKVÅRD FÖR KROPP & SJÄL 

 Modul 2. 10-11 november  

Den feminina visdomsvägen i teori och praktik. Maria Magdalenas hemliga lära. Skapa ditt inre 
tempel med gudinnans döttrar: tro, hopp och kärlek. Livslust och att vara närvarande i nuet och i 
sin fulla kraft.  
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GUDINNAN, ÄNGLASKARAN & VÅRA SJU ENERGICENTER    

Våren 2013 ges två tillfällen att under två dagar närvara för att fördjupa sig i: 

Modul 3.  

Gudinnans arketyper, änglar och de fem elementen. Arbete med de sju planetenergierna. Rening, 
bearbetning och upplysning av människans sju energicenter.  

SVARTA MADONNAN & DEN GUDOMLIGA MATRISEN 

Modul 4.  

Hjärtats röst – att lyssna till den Svarta madonnan. Kunskapen om den gudomliga matrisen. 
Arbete med att skapa det liv som vi innerst inne vill. Tarotkortens magi. Skapelsen av de heliga 
graalarna - den astrala, den eteriska och den fysiska graalen. Mod & Tålamod. 

År 2 

PRÄSTINNANS VISION BLIR TILL EN NY VERKLIGHET. KALLET 
REALISERAS I MATERIAN 

Modul 5-8 Hösten 2013 – Våren 2014  

Vi arbetar med följande: 

 Kvinnligt ledarskap 
 Ritual & Magi 
 Gudinnans arketyper 
 Hymner och dans 
 Prästinnans verktyg (klädsel, redskap 
mm) 

 Att skapa egna ceremonier 
 Gudinnetjänst 
 Alternativa riter och sakrament 
 Skapa ditt yttre tempel 

Den 2-åriga Prästinneutbildningen avslutas 
med en Prästinneinvigning. 

  

 



Utbildningsinformation 

Plats: Gotlandsgatan 74, Stockholm, samt modul 1 (samt en dag under år 2) i lantlig 
naturskön miljö ca 35 min från Stockholm. 

Anmälan: katarina@sophiatemplet.se tel: 073-5931415 Anmälan följs av ett samtal 
och därefter en inbetalning av 5000 kr som dras av från kursavgiften på modul 7 & 
8. Vid sjukdom eller annat frånfälle söker vi gemensamt finna lämpligt sätt att ta 
igen missad undervisning. 

Kostnad: 2-årig prästinneutbildning (modul 1-8) kostar 3200 kr/modul fördelat på 
8 obligatoriska helger under två år. Självstudier och eget arbete tillkommer mellan 
utbildningstillfällena. Kursmaterial på svenska ingår i priset. Du genomgår då en 
klassisk Prästinneutbildning, med frihet att verka och tjäna gudinnan därhelst ditt 
kall leder dig. 

I mån av plats och lämplighet kan man gå enstaka moduler till en kostnad av 4000 
kr. 

Information: Katarina tel: 0705931415, mail: katarina@sophiatemplet.se, 

Erika: tel: 0707357283   

Kontakta din inre visdom. 
Vidga dina sinnen. 
Expandera din själ. 

Kom och upplev lusten till livet! 

Hjärtligt välkommen!  

Katarina Falkenberg & Erika Dickmark 
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