ALKIMIJA, MAGIJA IN ASTROLOGIJA
KOT ZNANOSTI O NEVIDNEM
Alkimija, magija in astrologija kot znanosti o nevidnem posegajo na področja, ki presegajo
fizični svet, ki ga zaznavamo s petimi čutili. Nekdaj so bile spoštovane, saj so bile pogoj za
vstop in razumevanje višjih stanj zavesti, ki ležijo zunaj materialnega sveta in vsakdanjega
dogajanja. Že prazgodovinski človek je verjel v obstoj drugih svetov, do katerih so imeli
dostop le izbranci: šamani, svečeniki, magi, čarovniki. Alkimisti so iskali skrivnost kamna
modrosti, astrologi in astronomi so raziskovali in tolmačili to nerazumljivo vesolje, ki
skrivnostno združuje vsa nebesa in vse pekle in tako usodno zaznamuje človeka nekje tam
vmes. V te skrivnostne svetove so stremeli mistiki, tja so potovali šamani na svojih
šamanskih potovanjih, v teh svetovih živijo naši davni predniki. Te svetove sodobna
znanost imenuje četrta dimenzija, saj obstaja zunaj zemeljske tridimenzionalne geografije.
Vanjo se oziramo s tretjim očesom in jo zaznavamo s šestim čutom. V to dimenzijo naj bi
nekateri prestopili ob zimskem solsticiju, ki napoveduje t.i. apokalipso.
Ljudje smo sicer v osnovi fizična bitja, nekakšen konglomerat materie primae, vendar
imamo tudi svoja hrepenenja k nečemu, kar prepoznavamo kot višje od nas samih in našega
telesa, ki so ga Grki imenovali soma in ga enačili z grobom in ječo, v kateri je bivala duša
in hrepenela po realizaciji svojih »sanj«. Medtem ko je naša fizična pojavna oblika, torej
telo, otipljivo in nesporno sprejemljivo vsakomur, je sestava »breztelesnega« vidika človeka
še vedno (ali pa celo vedno bolj) nerazumljiva. To je področje duše in duha..
Skozi stoletja je človek verjel v neko nevidno silo, ki je ustvarila vse stvari in jih vedno
znova ustvarja. Ta sila ali moč ima mnogo imen, pa vendar ostaja skrivnostna in
nerazodeta. S pomočjo znanj, ki nam jih razkrivajo alkimija, magija in astrologija, se bomo
področju duše in duha približali z namenom razumeti in voditi misterij, ki mu pravimo
življenje.
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