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De docent

Ritual Magic part 1 and part 1

Deze workshop zul je les krijgen van de Magister of the Hermetic Order of
the Temple of Starlight®: Ina Cüsters-van Bergen is een Derde Graads
Adept van de Westerse Mystery Traditie, uit de lijn van Dion Fortune. Ina
is de auteur van het boek ‘De weg naar de oude mysteriën’, van de Solo
Magical Training, en van het Temple Training programma van de Orde.
Ina heeft een internationale naam opgebouwd met het ontwerpen en
organiseren van intensive weekend workshops en trainingen. Ina is een
geregistreede sociotherapeut, en werkte als trainer en manager in de
psychiatrische gezondheidszorg. In haar trainingen combineert zij
archaische alchemistische en magische technieken met moderne
methoden zoals Hypnose, NLP, familie opstellingen en systeem therapie

Voor wie is deze cursus?
Deze cursus is interessant voor zowel beginners als gevorderde studenten
die willen deelnemen aan Mysterie drama en/of Ceremoniële Magie

Prijs: de prijs voor deze zesdaagse training is € 420,00
Tijd: van 9.30 uur tot + 17.00 uur
The Hermetic Order of the Temple of Starlight
Waterwerk 80
3063 HB Rotterdam, The Netherlands
Tel 0031-610599875
Email info@templeofstarlight.eu
www.templeofstarlight.eu
Cursus locatie
Holistisch Centrum Eindhoven

Bisschop Bekkerslaan 10b
5628 RA Eindhoven

Ina Cüsters-van Bergen
Eindhoven 2010 Nederland

Data: 18 september 16 oktober, 6 november, 11 december
2010, 8 januari en 22 januari 2011
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Ritual Magic deel 1 en deel 2
Ruisende gewaden, geurende wierook, en Goden die
jou verwachten … door: Ina Cüsters-van Bergen
Ook jij kunt mystieke ervaringen oproepen. Rituelen en
mysteriespelen zijn hiervoor ontworpen. Jij kunt ervaren
hoe krachtig ze werken.
Jij kunt ervaren hoe jij gedragen en opgetild wordt, door de
vloeiende aaneenschakeling van mantra, mudra, processie,
in een omgeving waarbij het sacrale door zintuiglijke
schoonheid versterkt wordt.
Voel hoe Woorden van Kracht de tempel vullen met
energie. Jouw spirituele oefeningen groeien in kracht en
openen je voor mystieke piekervaringen.
Tijdens deze training leer je rituelen te beoefenen:
om te communiceren met de Meesters van de Innerlijke
Gebieden,
voor heling,
voor persoonlijke ontwikkeling.
Rituelen versterken je persoonlijkheid, verhogen je
stabiliteit en versnellen je groei.
Je bouwt hiermee een brug tussen je hogere missie en je
alledaagse leven.
Rituelen openen je voor ervaringen van zinbeleving,
schoonheid en levensvreugde.

Rituelen kunnen in vele tradities beoefend worden. Een
ritueel werkt als je bepaalde basisprincipes in acht neemt.
Deze basisprincipes kun je toepassen in een Hoogmis, in
een Rituaal, in een Wicca kring of in een Magische Cirkel.
1. In het eerste gedeelde van deze zesdaagse cursus
krijg je les in de basisprincipes van Magisch Ritueel.
2. In het tweede gedeelte van deze cursus leer je deze
bouwstenen toe te passen in Ritueel Drama en
Mysteriespel. Je leert dit aan de hand van de
Egyptische Mythologie.
3. Je leert een combinatie van theorie en spirituele
oefeningen. Tijdens de rituelen leer je om dit in de
praktijk te brengen.
De training bestaat uit zes volledige intensieve lesdagen vol
met theorie, oefeningen en ritueel, én ben je een half jaar lid
van de Hermetic Order of the Temple of Starlight®.
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Deze cursus is interessant voor iedereen die zich bezig
houdt met mysteriespel, Rituelen en/of ceremoniële magie.
In vele religieuze tradities wordt met ritueel gewerkt, deze
cursus leert je hoe je de energieën opbouwt en versterkt.
Meenemen:
Neem voor elke les schrijfmateriaal mee, een wit of zwart
gewaad, met een wit koord om je middel, en tempel
slippers.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je nu online op voor
deze training.

