Je Trainer
De Temple Training bijeenkomsten worden geleid door de
Magister van de Hermetic Order of the Temple of Starlight®:
Ina Cüsters-van Bergen is een derde graads adept van de
Westerse Mysterie Traditie, vanuit de lineage van Dion
Fortune. Ina is de auteur van het boek 'De weg naar de oude
mysteriën', van de Solo Magical Training en van de Temple
Training programma’s en de weekend retraites van de Orde.
Ina heeft een internationale naam opgebouwd in het
ontwerpen en organiseren van exclusieve intensieve magische
trainingen. Ina is een gediplomeerd socio- therapeut en zij
werkte als trainer en manager in gezondheidszorg organisaties.
In haar trainingen combineert ze archaïsche alchemistische en
magische technieken met moderne methoden zoals hypnose,
NLP, familieopstellingen en systeemtherapie.
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The Moon Mysteries at the Foundation
of the Universe

Voor wie zijn deze Temple
Trainingen bedoeld?
Deze trainingen zijn zowel voor
beginners als voor gevorderden
interessant, die geïnteresseerd
zijn in praktijk van de
Hermetische Traditie, en de
rituelen der witte Ceremoniële
magie.
Prijs

€ 385,00

Tijden: van 9.30- tot + 17.00 uur
Hermetic Order of the Temple of Starlight
Waterwerk 80
3063 HB Rotterdam, The Netherlands
Tel 0031-610599875
Email info@templeofstarlight.eu
www.templeofstarlight.eu
Lokatie: Bisschop Bekkerslaan 10b Eindhoven

Vijf dagen van intensieve Temple Training in Hoge Magie

Ina Cüsters-van Bergen

Hermetic Order of the Temple of Starlight®
Lente 2011: 26 februari, 26 maart, 16 april, 21 mei, 25 juni

Tijdens deze lessen zul je de getijden van de Kosmische Oceaan leren
observeren. Je zult deze getijden in jezelf voelen en leren om ze te
observeren rondom je. Tegelijkertijd zul je technieken leren, die je
zullen helpen om je zienerschap te ontwikkelen. In de Maantempel
zul je ook de Godin ontmoeten, die jou zal zuiveren op het ritme van
de Maan. Maar de Maan is slechts de eerste laag van deze Innerlijke
Tempel. Je zult ook de diepere lagen leren kennen en de schoonheid
van de sfeer van het 'Fundament van het Universum' leren kennen.
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Vijf dagen van intensieve Temple Training in Hoge Magie door Ina Cüsters-van
Bergen

De Maan Mysteriën aan de basis van het Universum
De aarde is zowel het gebied van fysieke materie, maar het is ook
een bewustzijnsgebied. Dit gebied is verbonden met de laagste sfeer
van de Boom, Malkuth genaamd. Malkuth is de sfeer van bewustzijn
die verbonden is met de Aarde.

Voor wie is deze Temple Training?
Deze vijf intensieve trainingsdagen vinden eens per maand
plaats. Ze zijn bedoeld voor zowel beginners als gevorderde
studenten van de Westerse Mysterie Traditie:

De aardse sfeer wordt gezien als even heilig als de hogere Sephiroth.
In alle spirituele oefeningen die je gaat leren, zul je een verbinding
met de aarde maken, om jezelf goed gegrond te houden. Als je
stevige wortels hebt in de aarde, dan kan je boom hoger groeien
zonder uit balans te raken. Op deze manier kun je veilig de weg naar
de hemelen gaan bewandelen.

Wanneer je de praktijk van de Golden Dawn Traditie wilt leren
kennen,
wanner je het Hermetisme, de witte Magie, Esoterische
Astrologie en Alchemie wilt leren beoefenen:
wanneer jij wilt oefenen met magisch ritueel en mysteriespel,
wanneer je gevorderde spirituele technieken wilt leren
toepassen;

De Poort naar het Universum
Wanneer je stevig geworteld bent in de aarde kun je de
verbindingen met de Hemel te gaan maken. Het pad naar het
Universum verbindt de Hemel met de Aarde, en geeft je toegang tot
de 'Astrale Wereld', de sfeer van de sterren.
Je maakt je eigen verbinding met de Goddelijke Wereld. Dit is het
pad van de zelfdedicatie aan het 'Grote Werk'. Het Grote Werk is de
naam die gegeven wordt aan een spirituele ontwikkelingsweg.
Weet je zeker dat jij je hieraan wilt wijden? Het is mooi om rond te
kijken en kennis op te doen over allerlei spirituele tradities. Maar
durf je ook de diepe wateren in te gaan, en jezelf werkelijk te
verbinden met het Goddelijke? Voor hen die dat doen opent zich de
weg naar de 'Schatkist der Beelden' van de Innerlijke Werelden.
De Maan Mysteriën
Gedurende deze lessen zul je geleidelijk aan de maantempel in
jezelf gaan opbouwen. In deze tempel leven Goden en Godinnen,
die geassocieerd worden met de Maan. Deze tempel wordt bevolkt
door goden en engelen, en de Aartsengel Gabriel heeft de leiding
hier.

dan zijn deze lessen voor jou bedoeld. Taal: Nederlands (tenzij er
bezoekers uit het buitenland zijn, in dat geval is Engels de
voertaal).
Elke bijeenkomst meebrengen
1.

Schrijfmateriaal, een ritueel gewaad, tempel slippers en een
kaars in een lantaarn.
2. Verdere informatie gedurende deze training zul je vinden in de
nieuwsbrief van de Hermetic Order of the Temple of Starlight, en
op het forum van de website.
!!! Er is beperkt plaats, dus meldt jezelf direct aan om je van
deelname te verzekeren.
Voor deze activiteit bestaat beperkt de mogelijkheid om als gast een
bijeenkomst bij te wonen.
Data 26 februari, 26 maart, 16 april, 21 mei, 25 juni

