
ÖRTALKEMI    
Planeternas helande kraft 

Fredag-söndag 23-25 augusti 2013 (3 heldagar) 

Alkemiska Akademin arrangerar en helt unik och 
mycket transformerande utbildning i de sju 
planeternas praktiska alkemi. Vi arbetar med 
spagyriska elixir, heliggörande salvor, filosofernas 
vin, daggens mysterier och hemligheternas 
hemlighet. 

Detta är utbildningen för dig som vill fördjupa dig i de 
sju planeternas medvetanden både i makro- och 
mikrokosmos och deras magisk-alkemiska tillämpning. 
Vi arbetar i en naturskön lantlig miljö nära Ösmo, där vi 
har tillgång till örter och utrustning och där alla deltagare 
får preparera sju egna planetelixir samt tillreda alkemisk 
salva enligt gammal praxis. Parallellt öppnas de sju 
inseglen så att de dolda mysterierna i människan och 
skapelsen uppenbaras. 

En utmärkt fördjupning för dig som gått tidigare utbildning i teoretisk eller 
praktisk alkemi men också för engagerade nybörjare. Begränsat antal platser. 
Kostnad: 4500 kr (inkl allt material, sju elixir, salva, lunch och fika under tre 
dagar). 300 kr rabatt för bokning innan sista juni! Anmälningsavgift 1900 kr, 
resterande summa betalas senast 31/7 till bg 5368-7182 (iamyou) eller kontant på 
plats. Möjlighet till enkelt men spirituellt boende finns på Jera Center i Sorunda 
(www.jeracenter.com).  

 

 

 



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 och författare och kom 2005 ut med 
romanen Alkemistens röda längtan. Hennes nästa roman 
handlar om de alkemiska brudkammarmysterierna 
gestaltade som en pilgrimsfärd genom Frankrike. 
Katarina är översteprästinna i Sophiatemplet och leder 
Prästinneutbildning, 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, resor 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 Arca Dei. Tommy leder sedan många år 
Ordensverksamhet i Rosencreuzarnas tradition och är verksam som gnostisk biskop. 
Katarina och Tommy har tillsammans skrivit två alkemiböcker: Inre alkemi – 
människans transformation från bly till guld och Hjärtats alkemi – dem hemliga och 
uppenbarade läran. Båda utgivna på Arca Dei förlag.  
 
Erika Dickmark från Sophiatemplet ansvarar för den undergörande maten under 
utbildningsdagarna samt håller i praktiska bestyr och bidrar med expertis inom 
kinesiologi, kraniosakral terapi och kostens läkande kraft. 
 
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 


