ALKEMINS HEMLIGHETER
Maria Magdalena & Tempelriddarnas mystik

Helgutbildning 23-24/10 & 20-21/11

Vill du förkovra dig i de hemliga alkemiska mysterierna som grundats av Osiris &
Isis, förmedlats genom Maria Magdalena och beskyddats av Tempelriddarna? Då är
detta en utbildning för dig!
Kathleen McGowan (Den väntade) och Dan Browns beskrivning av den hemliga
läran i sina romaner har lockat miljontals läsare världen över och nu erbjuder
Alkemiska Akademin dig att själv utforska alkemins innersta mysterier.
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 Alkemiska Profetissa och Apostel för Kärlekens
kyrka. Sedan dess har den verkat inom och upplyst europeiska esoteriska rörelser och till och från
blommat ut i större skala.
Många konstnärer och författare genom tiderna har fascinerats över och förmedlat mer eller
mindre korrekta beskrivningar över den hemliga läran, medan ockulta sällskap har sökt hävda
ensamrätt och dölja den för de oinvigda. Alkemiska Akademin anser dock att mysteriet skyddar
sig självt och att var och en kan bli värdig att tränga in i de djupaste mysterierna om
hemligheternas hemlighet.
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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

Arbetsformer Grundutbildningen är förlagd till två möteshelger samt individuella uppgifter och
distanshandledning via Internet.
Examination Närvaro på möteshelgerna samt en mindre arbetsuppgift som planeras i samråd med
kursledarna, vilken inlämnas i slutet av terminen. Efter godkänd utbildning erhålls Alkemiska
Akademins diplom.
Övrigt Kursmaterial på svenska ingår. Utbildningen har ett begränsat antal deltagare så vi
rekommenderar en snar anmälan för att säkert få en plats.
Mötestid: 23-24 oktober & 20-21 november 2010 (hela dagar)
Plats: Gotlandsgatan 74 nb.
Kostnad: 4500 kr Boka-nu-pris: 3900 kr
Anmälan: 1500 kr (återbetalas endast om kursen blir fullbokad eller ställs in), resterande summa
betalas in senast 15 oktober 2010. Konto: bg 5368-7182
Kontakta oss gärna för ytterligare information: info@alkemiskaakademin.se

www.alkemiskaakademin.se

