SOPHIATEMPLET
Prästinneutbildning vt -11

Sophia, Sophia, Sophia, Sophia. Vi är i dig. Du föder oss.
Med tro, hopp och kärlek. Med tro, hopp och kärlek
Sophiatemplet välkomnar dig som är intresserad av att veta mer om eller önskar verka inom den
gudomligt feminina visdomsvägen. 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.
Sophiatraditionen fördes av Maria Magdalena till Frankrike men har sedan slakten på katarerna,
tempelriddarna och andra heretiker kommit att bevaras som en underjordisk källa av gudomlig
visdom. Katarina Falkenberg, översteprästinna i Sophiatemplet, invigdes i traditionen i
katarslottet Montsegur i sydfrankrike. Hon erhöll gudinnans graal fylld med Sophias hemliga
visdomslära. Tiden var mogen för den feminina visdomstraditionen att springa upp ur
underjorden som en livgivande fontän för att bringa mänskligheten åter i kontakt med den
ursprungliga helheten representerad av den heliga graalen.
Katarina Falkenberg grundade 2008 Sophiatemplet tillsammans med en grupp prästinnor,
däribland Erika Dickmark som tillsammans med Katarina är de ledande bakom Templets
verksamhet i dag. Sophiatemplet har sedan starten regelbundet erbjudit kvinnor och män som
känt sig kallade, ett tempelforum för de feminina mysterierna. Gudinnetjänster med olika teman,
föredrag samt Sophias graal som är ett nätverk för både skolning i mysterierna och umgänge, är
några av de evenemang som Templet erbjudit under åren.
Nu har vi också glädjen att presentera en Prästinneutbildning för de som önskar ett mer fördjupat
inträngande i den feminina visdomsvägen och som efter fullgången utbildning resulterar i en
traditionell Prästinneinvigning i Gudinnans tjänst. Utbildningen är öppen för alla som hört
gudinnans kall.

Prästinneutbildningen startar vt 11 och är en tvåårig utbildning, förlagd 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.
År 1
Vt 11 Modul/helg 1
¤ Sophias visdomslära i teori och praktik
¤ Prästinnans kall - att bli gudinnans heliga graal
Vt 11 Modul/helg 2
¤ Ceremoniellt arbete: att skapa en egen ceremoni, invokation av gudomliga krafter, element och
ärkeänglar.
¤ Invigning på kultplats. Skapa örtelixir för prästinneceremonier.
Ht 11 Modul/helg 3
¤ Arbete med gudinnans olika arketyper, däribland: Sophia, Isis, Inanna, Venus, Diana, Freja,
Svarta madonnan, & Maria Magdalena.
¤ Sophia naturens ljus – naturprästinnans uppgift och helgedom. Arbete på kultplats.
Ht 11 Modul /helg 4
¤ Ceremoniellt arbete med gudinnans olika aspekter. Att leva med gudinnan inom sig.
¤ Kallet att bli prästinna. Att se och höra gudinnan för att guida andra.
År 2
Vt 12 - ht 12 Modul/helgerna 5-8
¤ Att tjänstgöra som prästinna:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dop
Bröllop
Begravning
Gudinnetjänst
Brudkammarsakrament
Prästinnans verktyg (klädsel, redskap mm)
Att skapa egna ceremonier
Prästinneinvigning och examen.

Utbildningsinformation
Sophia templet samarbetar med Alkemiska Akademin angående utbildningar, resor och föredrag
kring den Sophianska traditionen. Information om Sophiatemplets verksamhet finner du på
Akademins hemsida: www.alkemiskaakademin.se
Kostnad: Fullbordad 2-årig prästinneutbildning kostar 3000 kr/helg fördelat på 8
helger/moduler. Du invigs då till Sophiaprästinna med frihet att verka och tjäna gudinnan
varhelst ditt kall leder dig. Tillägg kan ev. tillkomma för val av mat & logi.
Om du väljer att gå endast första året (modul 1-4), som lägger fokus på personligt arbete, kostar
det 3500 kr per helg. I mån av plats kan man gå enstaka moduler till en kostnad av 4000 kr.
Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74, Stockholm, samt Templets egen kraftfulla
Ceremoniplats 35 min från Stockholm.
Anmälan och information: katarina@alkemiskaakademin.se, tel: 073-5931415 Bifoga en kort
motivering varför du önskar gå Sophia templets utbildning och specificera om du önskar gå ett
eller två år. Anmälningsavgift: 3000 kr för 1 år och resterande belopp innan varje modul
genomförs. Anmälningsavgift för två år är 6000 kr och resterande belopp inför varje modul/helg.
Anmälningsavgiften återbetalas ej. Vid ev. frånvaro löses förlorad undervisning på ett konstruktivt
sätt.
Utbildningsansvarig: Katarina Falkenberg, Översteprästinna i Sophiatemplet
Lärare och handledare: Katarina Falkenberg och Erika Dickmark samt gästlärare med
specialistkompetens inom respektive område.
Examination: Deltagande i modulundervisning samt en uppgift som skapas i samråd med
handledare. Traditionell Prästinneinvigning.

Vi rekommenderar varmt de som önskar att utbilda sig till prästinnor att genomgå Alkemiska
Akademins utbildning i de hemliga alkemiska mysterierna. Som deltagare i den 2-åriga
prästinneutbildningen får du 1000 kr rabatt på Akademins utbildning och 1000 kr rabatt på
Akademins resa till Gudinnans sydfrankrike i maj -11. Du får också 150 kr rabatt på Sophia
sessioner.

Sophiatemplets evenemang ht -10
6/9 18.00 Hela ditt hjärta - meditation, 19.00 Gudinnetjänst
4/10 19-21.30 Mysteriet Maria Magdalena: Föredrag och meditation kring Maria Magdalenas
hemliga alkemiska lära och hur man skapar den odödliga andekroppen.
15/12 18.00 Föredrag, 19.00 Gudinnetjänst
Den heliga Sophias bön (Hildegard av Bingen)
Sophia! Du med de virvlande vingarna,
Cirklande och allomfattande Gudsenergi.
Du ger liv åt världen genom din omfamning.
En vinge svingar sig i himlen, En vinge sveper över jorden,
Och den tredje flyger mitt i bland oss. Helgad vare Sophia!
Låt hela jorden hylla Sophia. Helgad vare Sophia!Låt hela jorden hylla Sophia.

Hjärtligt välkommen till Sophiatemplet! Katarina & Erika

