
 

 

GRUNDUTBILDNING I 

INRE ALKEMI 
En gyllene kompass till livets resa 

Helgworkshop 1-2 juni 2013 i Höör

   
Alkemi – den konungsliga konsten – är den mest omfattande och upphöjda av alla 
vetenskaper och konstformer. Syftet med konsten är inte blott att kunna åstadkomma 
transmutationer genom att lära ut om naturens verk och cykler, utan att förmedla den 
esoteriska läran om människans härkomst, hennes möjlighet till rening i detta jordeliv, 
samt hur människans inre gudomliga potential kan realiseras. Med andra ord, en 
filosofi som söker förlösa människan genom att uppenbara själens mysterier genom 
vilken människan kan bliva mästare och mästarinna över sin inre tron och ledsaga sitt 
kungadöme med tro, hopp och kärlek.  

Grundutbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i inre alkemi. Den 
riktar sig till personer som privat eller professionellt arbetar för ökad självkännedom 
och som vill kunna använda en uråldrig visdomstraditions psykologiska och 
metafysiska verktyg för att förstå livets faser och uppenbara sin gudomliga potential.  



 

 

GRUNDUTBILDNINGENS MÅL 

• Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra 
faserna. 

• Kunskap om och aktivering av den alkemiska hemliga elden. 
• Kunskap om och att aktivt kunna arbeta med de tre alkemiska principerna. 
• Förståelse om hur själens kvaternitet skapar det hela Självet. 
• Erfarenhet kring arbetet med de tre alkemiska bröllopen och stenarna.  
• Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv 

imagination. 
• Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka 

alkemiska verk. 

INNEHÅLL 

• Alkemins begreppsvärld och metafysik 
Genomgång av det alkemiska Stora verket – Opus Magnum 

• Alkemins faser i teori och praktik 
Arbete med alkemins fyra faser som beskriver livets utvecklings- och 
individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i De 
vises sten. 

• Viktiga alkemiska begrepp i teori och praktik 
Förklaring av de viktigaste alkemiska begreppen såsom principerna – Merkur 
(kvicksilver), Svavel och Salt – och hur arbetet med dessa sker i alkemistens eget 
väsen. 

• Hermes smaragdtavla 
Mönstret för skapelsen. 

• Själens kvaternitet 
Genom separering, rening och återförening av våra 
inre maskulina och feminina kvaliteter, i dess ljusa 
och mörka aspekter, föds det gyllene barnet och den 
nya människan.  

• De tre alkemiska bröllopen och de tre stenarna 
Medvetandets kristallisering genom kroppens 
förandligande och andens förkroppsligande, som den 
konungsliga vägen till De vises sten. 

• Meditation, aktiv imagination och drömalkemi 
Arbete med den inre alkemiska salen.  



 

 

Arbetsformer 
Grundutbildningen är förlagd till en intensiv helg samt individuella uppgifter och 
distanshandledning via Internet.  

Examination 
Uppmärksam närvaro på möteshelgen samt en mindre kreativ uppgift som planeras i 
samråd med kursledarna, vilken inlämnas i slutet av sommaren. Efter godkänd utbildning 
erhålls Alkemiska Akademins diplom.  

Övrigt 
Lunch, fika och Akademins nya bok på svenska ingår. Utbildningen har ett begränsat 
antal deltagare så vi rekommenderar en snar anmälan för att säkert få en plats. 

Datum 
Lördag 1 juni kl 11-18  
Söndag 2 juni kl 10-17 

Kostnad:   3300 kr (2900 kr medlemmar).  

Anm.avg:  1500 kr, resterande summa betalas senast 31/5 till bg 5368-7182 (iamyou). 

Plats     
Laila J:son Lindgrens HälsoAteljé, Granstigen 2A, Stanstorp, Höör.  
(se vägbeskrivning på www.lailajsonlindgren.se/Vagbeskrivning.asp)  

Övernattning  
Önskas övernattning ligger idylliska Backagården 500 m därifrån och bokas på egen hand.  

 
Alkemiska Akademins grundutbildning i inre alkemi har mycket nöjda deltagare i både 
Sverige och USA som alla erfarit en ökad självkännedom.   

Kommentarer från tidigare kursdeltagare. Jag tyckte mest om:  

Förståelsen av de alkemiska faserna, överblicken över alkemi, 
meditationerna, bildspelen, humorn, förmedlingen, skönheten, 
symbolerna, att man blev sedd, kombinationen av allt, att vara i 
energierna, stämningen, beskrivandet av alkemins inre mening, 
utbildningen överträffade mina förväntningar, att det funnits 
möjlighet till enskilda samtal, det ödmjuka bemötandet, att inte 
göra det så svårt för sig.  

Hjärtligt välkommen! 



 

 

UTBILDNINGSANSVARIGA 

Katarina Falkenberg har tillsammans med Tommy grundat och driver 
Alkemiska Akademin som är ett centrum för den eviga alkemiska 
visdomen. Katarina är alkemist, terapeut, föredragshållare och författare 
och kom 2005 ut med romanen Alkemistens röda längtan. Hennes nästa 
bok handlar om de alkemiska brudkammarmysterierna gestaltade som en pilgrimsfärd 
genom Frankrike. Katarina är översteprästinna i Sophiatemplet och håller gudinnetjänster 
och föredrag kring den gudomligt feminina visdomens väg.  

Tommy Westlund är terapeut, alkemist och föredragshållare och arbetar med 
Katarina inom Alkemiska Akademin med att hålla alkemiska utbildningar, 
föredrag och salonger för att sprida den västerländska visdomstraditionen till 
en större publik. Han är utbildad psykosyntesterapeut med en inriktning på 
alkemi och kabbala samt driver Akademins förlag. Tommy leder sedan 
många år Ordensverksamhet i Rosencreuzarnas tradition och är verksam som gnostisk 
biskop. 

Alkemiska Akademin erbjuder en transrationell skolning med fokus på integration där vi 
rör oss bortom det dogmatiska och egoistiska, bortom dualismens idé om att vi lever i 
separation. Vi ser universums motsatser, såsom ljus och mörker, ande och materia som 
komplementära principer vars integrering är en förutsättning för en helare och fredligare 
värld.  

Alkemins arketyper är ett kodat språk för den oinvigde men med visdomens nycklar i 
hand kan det ge en ökad kännedom om Självet och om kosmos i sin helhet.  Alkemisten 
förädlar det oädla till det ädla och tvinnar slutligen samman universums motsatser till en 
gyllene helhet i det alkemiska bröllopet.   

Kontakta oss gärna för ytterligare information: info@alkemiskaakademin.se

             

WWW.ALKEMISKAAKADEMIN.SE 


