
ALKEMISKA AKADEMINS 
VÅRPROGRAM 2010 

 
Om ej annat anges sker evenemangen på Gotlandsgatan 74 nb. 

 
 

 

Gnostisk mässa 
Lördag 16 januari kl 16 
 
I samarbete med Den Skandinaviska gnostiska kyrkan 
erbjuder Akademin sina vänner att deltaga i ett 
Valentinskt-gnostiskt mässfirande för att uppleva och 
fira mysteriets helgande. Mässan leds av Tommy 
Westlund, biskop i Ecclesia Valentinaris Antiqua. 
 
 

 

Föredrag: Gudinnan Maria Magdalena  
Onsdag 27 januari kl 19 
 
Katarina Falkenberg berättar om och visar bilder av 
Maria Magdalena, gudinnans hemliga lära och den 
gyllene legenden om hennes resa till Frankrikes heliga 
platser. Maria Magdalenas fotspår kommer vi 
dessutom att följa i vårens alkemiska resa till 
Sydfrankrike. Inträde 150 kr (100 kr). 
 

   

 

Sophias graal-sammankomst 
Onsdag 10 februari kl 18 
 
Kl 18 Öppet hus mingel 
Kl 18.30-19.30:  
Graalsmysteriet inom tarot, ledd av Ulrika Jäger. 
Graalsmeditation, ledd av Katarina Falkenberg. 
Inträde: 100 kr  
Kl. 19.45- Middag för de som vill på närliggande 
restaurang (anm:  katarina@alkemiskaakademin.se). 
 

 
 

 

 
Workshop: Det gränslösa medvetandet 
Onsdag 24 februari kl 18.30-21.30 Rådmansgatan 67 
 
Salong Arcana har det stora nöjet att inbjuda till en 
workshop där vi genom en lekfull process leds in mot 
det gränslösa medvetandet. Processen bygger på en 
kombination av tekniker från Zen och Voice dialogue, 
och lämpar sig för alla oavsett tidigare erfarenheter. 
Workshopen leds av Joachim Rundgren. Inträde 200 
kr. MindMentors lokal på Rådmansgatan 67. 



 

 

Föredrag: Alkemins mysterier 
Fredag 12 mars kl 18.30-20.30 Kammakargatan 56 
 
En silverne salong som avslöjar hemligheterna bakom 
världens äldsta vishetslära. Föredraget med sitt vackra 
bildspel passar både som introduktion och som 
fördjupning i alkemins nobla konst, och har ett andligt 
och psykologiskt fokus. Det är en mycket god grund 
för den alkemiska supersalongens fokus på alkemisk 
praktik och de egyptiska mysterierna, som 
hålls knappt två veckor senare. 
 
Salongen hålls Katarina och Tommy i den vackra 
riddarsalen i Tempel Riddare Ordens lokaler. 
Inträde 150 kr (100). 
 
 
 

 

Alkemisk supersalong: Egyptens hemligheter 
Onsdag 24 mars kl 18.30-21.30 Kammakargatan 56.  
 

Genom hemligheternas hemlighet 
kan du skapa ett liv i fulländning. 

En gyllene salong innehållandes egyptiskt mysterie-
drama, meditationer, invigningsritualer, tillverkande 
och inmundigande av elixir, konst och levande musik 
komponerad av greven St Germain. Ett utmärkt tillfälle 
att ta med sig bekanta och vänner för att få uppleva 
alkemi och egyptisk mystik. Medverkande: Katarina 
Falkenberg, Tommy Westlund, Amanda Cederquist, 
Jane Skullman. Musik: Sigvard Selinus & Björn 
Svensson. Salongen hålls i den ståtliga tempelsalen i 
Tempel Riddare Ordens lokaler. Inträde 300 kr (250). 
 
 

 

 

Grundutbildning i inre alkemi 
27-28 mars & 24-25 april 
 
Grundutbildningen lär ut de teoretiska och praktiska 
grunderna i inre alkemi; alkemins historia, de fyra 
faserna, de tre principerna, heliga och hemliga eldar, 
aktiv imagination mm.  
  
Den är förlagd till två helger och riktar sig till personer 
som privat eller professionellt arbetar för ökad 
självkännedom och som vill kunna använda en uråldrig 
visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och 
uppenbara människans gudomliga potential. Pris 4900 
kr (4500 kr) Begränsat antal platser. Kontakta oss för 
prospekt. 
 

  



 
 

Föredrag - Den alkemiska och magiska 
traditionen i teori och praktik  
Måndag 19 april kl 19 
 
Som fristående fortsättning på höstens föredrag 
leder Tommy Westlund en genomgång av de hemliga 
ordenssällskapens läror där du även får pröva på och 
erfara delar av det praktiska Ordensarbetet. Ett unikt 
tillfälle att blicka in i en fördold värld. Kl 19.00. Inträde 
150 kr (100 kr) 
 
  

 

 

Alkemisk resa 
4-9 maj 2010 
 
Under 2010 arrangeras en transformerande resa till 
Katarernas, tempelriddarnas och Maria Magdalenas 
Sydfrankrike. Alkemiska föredrag, meditationer, 
ceremonier, besök i det mytomspunna och magiska 
Rennes le Chateau, det gnostiska fästet Montsegur och 
andra Katarplatser garanterar att resan blir en 
upplevelse utöver det vanliga. Varmt välkommen att 
följa med! Pris fr 9900 kr. Begränsat antal platser. 
Kontakta oss för prospekt. 
 
 
Sophia-gudinnetjänst och föredrag 
Måndag 31 maj kl 18 
 
Alkemiska Akademin och Sophiatemplet bjuder in till 
föredrag och mässa i enlighet med Guds feminina läras 
visdomstradition. Inträde till föredraget 100 kr. 

Kl. 18-19 föredrag Sophias fall och reintegration. 
Kl. 19-21 gudinnetjänst, tema Maria Magdalena 

  
 

 

Salong Arcana – Alkemisk happening  
Torsdag 3 juni kl 19 
 
Salong Arcana avslutar vårterminen med en happening 
med alkemiska drycker, musik, konst och konstiga 
saker. DJ: Jane Skullman. Trink Meister: Torkel F. 
Husalkemister: Katarina Falkenberg och Tommy 
Westlund. Konst och konstiga saker: Amanda 
Cederquist. 
Inträde blott 50 riksdaler! Öppet hus från kl sju. 
Gotlandsgatan 74. 

 


