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Om Akademin 

Akademin bildades år 2007 som en skola för medial, andlig och personlig utveckling. 

Vi erbjuder både kortare kurser för den egna utvecklingen och utbildningar som syftar 

till yrkesmässigt användande. Akademin är s.k. religiöst obundet, det vill säga vi 

tillhör ingen specifik religion eller trosuppfattning. Vi fokuserar på medialiteten och på 

en bredare utveckling. Det innebär också att vi inte presenterar några självklara 

sanningar utan försöker belysa olika andliga och mediala fenomen och företeelser 

från olika horisonter. Detta för att våra kursdeltagare och elever själva ska kunna 

reflektera vidare och hitta sin egen andliga tillhörighet.  Vi betonar kunskap och 

reflektion i relation till andliga fenomen och upplevelser samt medial förmedling. Vi 

lägger också stor vikt vid att ha en lättsam, respektfull och accepterande atmosfär. Vi 

som driver Akademin har en bred utbildningsbas och lång erfarenhet som medium.  

Om våra kurser och utbildningar 

Våra kurser och utbildningar passar dig som vill utvecklas personligt, andligt och 

medialt. Här kan du utveckla dig själv med hjälp av kompetenta lärare som följer en 

väl utarbetad kursplan. Du får kunskap och praktik i en varm och inspirerande 

gemenskap tillsammans med likasinnade. Du kan välja att utveckla dina förmågor för 

din egen skull eller för att vara till glädje och nytta för andra människor. Vi utvecklas i 

respekt, tolerans och glädje. Vi har både kurser på vår skola på Södermalm i 

Stockholm och online. 
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KURSER 

PROVA PÅ  

Det här är en eftermiddag/kväll där deltagaren provar sina egna mediala förmågor. Vi 

startar med en vägledd meditation och tränar sedan praktiskt.  

Kursavgift: 525 kr. Inkluderar fika, frukt och godis 

 

Introduktionskurs 1 2 dagar  

Introduktionskursen ger grundläggande kunskap och färdighet om medialitet. 

Deltagaren får pröva sina förmågor genom olika sorters övningar och får ny 

kunskap genom kortare teroripass. Kurserna utgör en bas för den som vill 

upptäcka och utveckla sina förmågor. Inga förkunskaper krävs. 

Teman: Chakran vad är det? Att göra sig mottaglig för medialt förmedlande, färger 

och dess betydelse i medialt arbete.  

Kursmaterial: Pdf om färger, chakran och symboler. Ingår i kursavgiften 

Kurslokal: Akademins lokaler på Södermalm, Stockholm. Vi ger även 

introduktionskursen ute i landet på inbjudan.  

Kurstider: Kursen omfattar 2 dagar. Kl 10-16  

Kursavgift: 2. 300 kr   

Introduktionskurs 2,  2 dagar  

Introduktionskurs 2 ger grundläggande lite mer kunskap och färdighet om 

medialitet. Deltagaren får pröva sina förmågor genom olika sorters övningar 

och får ny kunskap genom kortare teroripass. Förkunskapskrav: 

Introduktionskurs 1 

Teman: Symboler, samtal med nära & kära samt healing 
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Kurslokal: Akademins lokaler på Södermalm, Stockholm. Vi ger även 

introduktionskursen ute i landet på inbjudan.  

Kurstider: Kursen omfattar 2 dagar. Kl 10-16  

Kursavgift: 2. 300 kr   

Medial allround-träning 4 dagar 

Den här kursen vänder sig till dig som har gått våra introduktionskurser, eller 

motsvarande hos annan utbildare, och vill träna praktiskt. Det kan vara ett sätt 

att underhålla sin mediala förmåga eller som ett steg mot mediumutbildningen. 

Kursens har ett praktiskt fokus och kan ses som ett ”medialt gympapass”. 

Teman: Kontakt med anförvanter & andliga guider, inspirerad skrift & bild, 

pendling, färger & symboler. 

Kurslokal: Akademins lokaler på Södermalm, Stockholm. Vi ger även 

introduktionskursen ute i landet på inbjudan.  

Kurstider: Kursen omfattar 4 dagar. Kl 10-16 samtliga dagar 

Kursavgift: 3. 250 kr   

KURSER ONLINE 
• ÖPPNA DINA SINNEN är en grundläggande kurs som hjälper deltagaren 

att upptäcka den andliga världen.  

Kursen ges i tre lektioner med teoretisk presentation och övningar att göra. 

Kursavgift: Gratiskurs 

 

• ”UPPTÄCK DIN MEDIALITET” ger grundläggande kunskap och 

färdigheter om medialitet och motsvarar Introduktionskurs 1 & 2 på 

skolan. Deltagaren får pröva sina förmågor genom olika sorters övningar och 

får ny kunskap genom kortare teoripass. Kurserna utgör en bas för den som 

vill upptäcka och utveckla sina förmågor.  
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Teman: Chakran vad är det? Att göra sig mottaglig för medialt förmedlande, färger 

och dess betydelse i medialt arbete. Symboler och dess betydelse i medialt arbete, 

kontakt med nära & kära som lämnat det jordiska livet. 

Kursen sträcker sig över åtta veckor med en ny lektion varje vecka. Lektionen består 

av ett kortare föredrag på veckans tema samt övningar i form av meditationer och 

medial träning. Deltagaren får även tillgång till en sluten facebook-grupp där vissa 

övningar läggs in samt tillfälle till en frågestund med lärarna en gång per vecka. Ett 

par övningar ska även skickas in till Akademin via kursens forum, där deltagaren får 

återkoppling. Vi börjar och avslutar kursen med ett videomöte. Inga förkunskaper 

krävs 

Kursavgift: 4. 600 kr, (rabatterad tillsammans med erbjudanden). Planerad kursstart 

februari 2021 

 

• MEDITERA MERA – EN SJÄLVSTUDIEKURS MED LITE KUNSKAP OM 

MEDIATION OCH 10 VÄGLEDDA MEDITATIONER FÖR OLIKA 

TILLFÄLLEN 

Avgift: 690 kr 

 

• RENSA DITT EGET HEM – EN SJÄLVSTUDIEKURS FÖR DEN SOM 

UPPLEVER OÖNSKADE BESÖK HEMMA.  

Kursavgift: 595 kr 

UTBILDNINGAR 

 

Mediumutbildning Planerad kursstart september 2021 

Få yrken kan skänka en sådan djup tillfredsställelse som mediumyrket. Här ges 

verkligen möjlighet att vara till nytta och glädje för medmänniskorna och våra 

vänner i de andliga dimensionerna. Utifrån vårt synsätt är mediumskapet ett 

yrke, som förutom en god upparbetad medial förmåga, kräver kunskap, 

personlig och andlig mognad, god etik och reflektionsförmåga. 

http://www.akademin.net/
mailto:info@akademin.net


Scandinavian Academy for Inner Potential AB 
 

 
 www.akademin.net  
Adress: Högbergsgatan 48 118 26 Stockholm  Tel: 08 226540 

Mail: info@akademin.net  ©by Academy for Inner Potential AB 

Mediumutbildningen vänder sig till den som vill utveckla mediumskap med 

sikte att bli verksam i medialt arbete som medium.  

Upplägg: Utbildningen innefattar fyra terminer: en termin med olika delkurser på 

skolan och tre terminer där praktikdagar/kvällar varvas med helgkurser. Innan 

kandidaten certifieras för medialt arbete examineras denna utifrån ett praktiskt och ett 

teoretiskt prov. Inför den sista terminen väljer kandidaten huvudsaklig inriktning och 

arbetsform på sitt mediala arbete och tränar utifrån detta. Viss kurslitteratur ingår i 

utbildningen. 

Huvudsakliga inriktningar: 

1 Kommunikation med anförvanter 

2 Kommunikation med andliga guider och andra andliga väsen 

3 Medial symboltolkning 

4 Hälsa 

5 Konstnärskap 

Arbetsform: 

A Enskilda sessioner såväl som grupper 

B Enbart enskilda sessioner 

C Enbart grupper 

Behörighetskrav: Introduktionskurs 1 & 2 alternativt Upptäck din medialitet. I vissa 

fall kan kurser som genomgåtts hos annan utbildare tillgodoräknas. Personlig 

lämplighet.  

Kurstider: Varje kurs omfattar 2 dagar: lördag & söndag kl 10-16. Tider för 

meditation- och cirkelledarutbildningen är fredag-söndag kl 10-16 samtliga dagar. 

Praktikdagarna är fredagar 10-13.30 och praktikkvällarna torsdagar kl 17-20. 

Kurslokal: Akademins lokaler på Södermalm i Stockholm. Högbergsgatan 48. 

Kursavgifter Termin 1=10.500, termin 2= 8. 500 kr termin. Termin 3 & 4= 8. 000 kr 

per termin 

Kurserna inkluderar kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika, praktikdagarna 

inkluderar kaffe/te med kaffebröd. 
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Tillkommer: Kostnad för handledning med extern handledare under termin 3 och 4. 

 

 

Delkurser på mediumutbildningen 

Termin 1  

Termin 1 omfattar 4 helgkurser. Vi lär oss om olika relevanta ämnen och 

tränar praktiskt på varandra. Kurskompendier i form av pdf ingår. 

Tarotkort kan lånas och pendlar kan lånas eller köpas av Akademin. Till 

astrologipasset mailas kursdeltagarnas födelseuppgifter in till Akademin i 

förväg. 

Terminsavgift: 

1. Psykometri med foton, föremål och växter, auran 

I kursen får du lära sig mer om vad auran är och göra olika övningar temat.  Vi gör 

också olika psykometriövningar, d.v.s. att få information genom föremål, foton och 

växter (som deltagaren själv har med sig).   

 

2. Pendling, samtal med andliga guider och anförvanter på ”andra 

sidan” samt medialitetens olika ansikten. 

I denna delkurs lär vi oss att använda pendel och vi provar att ge och ta emot 

healing. Vad är en andlig guide och känner du din/dina guider? Vi diskuterar ämnet 

högre andliga väsen och gör olika övningar.  Vi försöker även att få kontakt med nära 

och kära som lämnat jordelivet. En presentation om ”medialitetens olika ansikten”, 

d.v.s. hur man får information på medial väg görs och vi diskuterar ämnet. 

Pendel kan köpas eller lånas av Akademin.  

 

3. Tarotkortens mysterier 
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I denna delkurs får vi lära oss om tarotkorten och dess historia samt att använda 

korten medialt. Vi prövar olika så kallade läggningar och ber om svar på specifika 

frågor. 

Tarotkort kan lånas av Akademin 

 

4. Tidigare liv och karma, astrologi, kommunikation med 

anförvanter, inspirerad skrift 

Lever vi flera liv och hur skapas karma? Hur tänker man inom olika religioner och 

trosföreställningar kring detta? Vi får mer kunskap om reinkarnation och karma samt 

gör olika övningar på temat. Vad säger stjärnorna om oss och våra betingelser? Här 

ges halvdags workshop om astrologi där deltagaren lär sig mer om tolkningen av sitt 

eget horoskop. Kursen innefattar även samtal med ”andevärlden” samt att få medial 

information under djupare inspiration. Vi tränar enskilt samt i grupp och i par. 

 

Termin 2 

Den här terminen innehåller 3 kurser och 2 praktikdagar med enskilda sessioner. 

Kurserna är nu inriktade på olika former av medialt arbete och där vi också går 

igenom formerna för seanser (mediala demonstrationer) och enskilda sessioner. 

Kurserna kombineras med praktisk träning med inbjudna gäster. 

1. Tolkning av medial information, medvetandet, att arbeta med 

enskilda sessioner på mediumnivå, 

Våra hjärnor är proppfulla med kunskap, information, värderingar och andra 

präglingar. Som medium är man således inte någon ”ren och obefläckad kanal”. Ett 

medium har också alltid ansvar för vad han/hon förmedlar i sessioner och seanser 

och kan aldrig skylla på en abstrakt andevärld. Vi kommer därför här att ta upp och 

diskutera kring tolkning av medialt förmedlad information. Vad är medvetandet för 

något? Vi kommer att diskutera kring ämnet och höra hur några andra resonerar 

samt få höra kring vad parapsykologin säger. Nu är det dags att ge enskilda 

sessioner på mediumnivå, vi tränar på varandra och får feedback efteråt.  

2. Att arbeta med gruppseanser på mediumnivå, trans, fysiskt 

mediumskap 
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Här kommer vi att gå igenom hur vi arbetar med gruppseanser på mediumnivå och 

vad som är viktigt att tänka på. Vi kommer också att beröra fysiskt mediumskap och 

prova på trans. 

 

3. Inspirerad bild & skrift, djurkommunikation, samtal med nära & 

kära. 

I denna delkurs får deltagaren lära sig mer om att hantera oönskade besök i hemmet 

och hur man kan kommunicera med djur. I kursen arbetar vi även i djupare 

inspiration med att få medial information som uttrycks i skrift och bild samt medial 

kontakt med nära & kära som lämnat det jordiska livet. 

 

Termin 3 

Den här terminen har det professionella mediumskapet som fokus och kurserna tar upp 

ämnen som är viktiga för den som ska vara verksam i medialt arbete för att kunna bemöta 

klienter och seansdeltagare samt kunna hantera olika situationer som kan uppstå. Fyra 

praktiktillfällen igår: 2 seanskvällar och 2 dagar med övningssessioner. Efter varje 

kurstillfälle så har vi en stunds återkoppling i grupp på övningsarbetet. Nu är det viktigt att 

du tränar din medialitet utanför skolan om du inte börjat än. När du har gjort en del träning 

så är det även dags att börja gå i handledning hos en av våra duktiga handledare. 

Kurskompendier i pdf-form ingår i terminsavgiften. 

1. Etik och gruppsykologi, världsreligionerna, husrensning, 

mediala barn 

I denna kurs kommer vi att översiktligt gå igenom de fem stora religioner som 

benämns som världsreligionerna och vad de står för. Vi kommer också att lägga 

fokus på etik samt gå igenom grupputveckling och kriser. Vi har också temat mediala 

barn på schemat samt husrensning. 

 

2. Negativa energier och ondska, kända medier under historien, 

döden utifrån ett medium-perspektiv, den nya andligheten 
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I denna kurs behandlas ämnet ondska och negativa energier och olika sätt att se på 

detta. Vi kommer även att ta upp ämnet döden utifrån ett mediumperspektiv, med 

diskussioner och övningar samt hur man ser på detta i olika religioner. Vi går också 

igenom de nyandliga strömmar som härstammar från mitten av 1800-talet och framåt 

och den s.k. new age-rörelsen. I kursen påminns vi även om att vi som medier har en 

lång historia och låter vi oss också inspireras av några stora medier genom historien. 

Termin 4 

Den här sista terminen är helt koncentrerad på mediumskapet. Till denna termin har 

du valt en av de inriktningar och arbetsformer som beskrivits ovan. Du tränar mycket 

utanför våra kursträffar och ska ha lämnat in ett antal utvärderingar från dina gäster 

och klienter till oss. Du går fortsatt i handledning. Terminen innehåller också en 

meditations- och cirkelledarkurs på 3 dagar för att du själv ska kunna leda guidade 

meditationer och mediala utvecklingscirklar. Kurskompendium som en pdf ingår i 

avgiften. Fyra träningstillfällen (övningsseanser och/eller övningssessioner) ingår 

utifrån din valda inriktning. Du kommer även att göra ett praktiskt och ett teoretiskt 

prov i slutet av terminen. Terminen avslutas med en högtidlig certifieringsfest. 

 

1. Att verka som cirkel- och meditationsledare 

Den här kursen ger en konkret handledning att följa. Vi lära oss hur man leder en 
utvecklingscirkel och guidade meditationer i grupp. Vi får lära oss om ledarens roll 
och att hantera olika situationer som kan uppstå i gruppen samt de vanliga frågor 
som man som ledare ofta får. Diskussioner, övningar och rollspel blandas med 
kortare teoripass. 

Observera att kursen omfattar 3 heldagar. 

Under terminen: 

• Reflektionsuppgift: Skriv en A4-sida om varför du vill arbeta som medium, tag 
med både dina ädla och mindre ädla motiv.  

• Skriv en kritisk recension om någon av nedanstående böcker (en kort 
sammanfattning av innehållet samt vad som du tycker är bra och det du är 
tveksam eller kritisk till. 

  

http://www.akademin.net/
mailto:info@akademin.net


Scandinavian Academy for Inner Potential AB 
 

 
 www.akademin.net  
Adress: Högbergsgatan 48 118 26 Stockholm  Tel: 08 226540 

Mail: info@akademin.net  ©by Academy for Inner Potential AB 

 

Certifiering  

Omfattning av det mediala träningsarbetet 

Förutom träningen på skolan ska träningsarbete med inskickade utvärderingar 

genomföras utanför skolan. 

Den som vill arbeta med både gruppseanser och enskilda sessioner ska genomföra 

20 enskilda sessioner och 5 gruppseanser. Utvärderingar av arbetet mailas in till 

Akademin via utvärderingsformulär. 

Den som enbart vill arbeta med enskilda sessioner ska genomföra 25 enskilda 

sessioner. Utvärderingarna mailas in till Akademin via utvärderingsformulär. 

Den som enbart vill arbete med gruppseanser ska genomföra 10 seanser utanför 

skolan. Utvärderingar mailas in till Akademin via utvärderingsformulär. 

5 handledningstillfällen utanför skolan med extern handledare göras under 

terminerna 3 och 4. Handledarens arvode görs upp mellan handledaren och dig och 

ingår inte i terminsavgiften. 

 

För att certifieras som medium ska samtliga kurser och praktiktillfällen, kursuppgifter 

och handledningstillfällen vara klara. Alla utvärderingar på övningstillfällena utanför 

skolan ska vara inlämnade. Inför certifiering avläggs ett praktiskt och ett teoretiskt 

prov. Du ska dessutom bedömas mogen för ett certifikat. Certifikaten utfärdas för den 

valda inriktningen.  

 

 

ANDRA UTBILDNINGAR OCH FORTBILDNING  

 

• Att verka som cirkel- och meditationsledare 

Den här kursen lämpar sig för den som är verksam i medialt arbete som medium, 
tarottolkare, healer etc. och ger en konkret handledning att följa. Vi lära oss hur man 
leder en utvecklingscirkel och guidade meditationer i grupp. Vi får lära oss om 
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ledarens roll och att hantera olika situationer som kan uppstå i gruppen samt de 
vanliga frågor som man som ledare ofta får. Diskussioner, övningar och rollspel 
blandas med kortare teoripass. 

Tid: 3 dagar kl 10-16 samtliga dagar 

Kursavgift: 4. 500 kr, inkl moms och kursmaterial 

 

• Healingutbildning 

Utbildningen är på fyra dagar upplagt i 2x2 tillfällen alternativt 4 dagar i sträck. Vi får 

lära oss så kallad andlig healing. Utbildningen är främst fokuserad på praktiska 

övningar men inkluderar kortare teoripass om hur healing fungerar samt i 

grundläggande anatomi. 

Tider: kl 10-16 samtliga dagar 

Kursavgift: 4. 600 kr. Kursmaterial, för- och eftermiddagsfika ingår i kursavgiften 

 

KORTARE KURSER OCH WORKSHOPS 

Workshops och andra kurser 

• Trumresa workshop 1 eftermiddag  

• Tolka ditt eget horoskop, 1 kursdag 

• Psychic art, 2 dagar 
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