
            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

                                      ΕΕΡΡΜΜΗΗΝΝΕΕΤΤΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΥΥΟΟΛΛΙΙΑΑ  ΙΙΠΠΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤ  ΣΣΟΟΤΤ  ΗΗΛΛΙΙΟΟΤΤ  

    

      Σάδε ιέγεη Δξκήο ν Σξηζκέγηζηνο ( ηππηθφ ηνχ 28
νπ

 βαζκνχ ) :   

  « Ο άλζξσπνο, όζηηο ζξηακβεύεη επί ηώλ παζώλ, κεγεζύλεη ηηο Πλεπκαηηθέο ηνπ Ιδηόηεηεο.    

    Ο Θεόο ηώ κεηξά ην θώο ( ηελ πλείδεζε ) αλαιόγσο ηώλ αξεηώλ ηνπ θαί επηηξέπεη λα εηζ-   

    δύζεη άπ' απηήο  ηήο παξνύζεο δσήο πξννδεπηηθώο ζηα βαζύηεξα κπζηήξηα ηήο θύζεσο. 

    Όζηηο ηνπλαληίνλ ππνθύπηεη ζηνπο πεηξαζκνύο ηήο ζαξθόο, πίπηεη νιίγνλ θαη' νιίγνλ ππό  

    ηελ επίδξαζε ηώλ κνηξαίσλ λόκσλ, νίηηλεο δηέπνπλ ηα ζηνηρεία θαη θαζηζηάκελνο ιεία  

    απηώλ, παξαδίδεηαη εηο ηελ δηαξθή ακάζεηα, ήηηο είλαη ν ζάλαηνο ηνύ πλεύκαηνο ( Χιράμ ). 

     Μαθάξηνο ν πηόο ηήο Γήο, όζηηο δηαηήξεζε αγλή ηελ εηθόλα ηήο ππέξηαηεο ηειεηόηεηνο θαη 

     όζηηο δελ ηελ ζπζθόηηζε κε ηνλ πέπιν ηώλ ρακεξπώλ απνιαύζεσλ.  Όηαλ έξρεηαη δηά απηόλ  

     ε ώξα λα εγθαηαιείςεη ηνλ θόζκν ηνύην, ην ζώκα ηνπ απνδίδεηαη εηο ην θξάηνο ηήο ύιεο.
( 7 ) 

    Αιιά ην πλεύκα ηνπ απεθδπόκελν ηνύ θινηνύ ηνύηνπ, παλαιωθέντοο ππό ηνύ ρξόλνπ, αλ- 

    πςώλεηαη πξνο ηηο επηά ζπγθεληξηθέο ζθαίξεο, νη νπνίεο πεξηβάιινπλ ην γήηλν ζύζηεκα ». 
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 ην ειιεληθφ ηππηθφ ηνχ 32
νπ

 βαζκνχ, πνπ παιαηφηεξα απνηεινχζε ηνλ 25
ν
 θαη ηειεπ- 

 ηαίν βαζκφ ηνχ Γφγκαηνο ηήο Σειεηνπνίεζεο, δηαβάδνπκε ηα εμήο : 

      « Η Αλτημεία θαη ε Κακπαιά ζπλέπξαμαλ θαη εηο απηάο νθείινπκε ηελ άιιεγνξία ηνύ  

         Απολεσθέντος Λόγοσ, ν νπνίνο ζα παξάζρεη εηο εκάο ηελ Γνώσιν ».   

Θα πξέπεη ίζσο λα ηεζεί ε εξψηεζε, γηαηί ζηηο απαξρέο ηνχ 21
ν
 αηψλα επηζπκνχκε λα μαλα- 

ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ Αιρεκεία, ε νπνία απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηήο αλζξσπφηε-

ηαο ζεσξείηαη σο κηα ζεηξά απφ θαληαζηνπιεμίεο, ππεξβνιέο θαη δεηζηδαηκνλίεο, έρνληαο  

επαλεηιεκκέλα ζεσξεζεί απφ έδξαο, απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο αξρέο, σο ηέηνηα. 

 ε εθείλνπο πνπ έρνπλ κηα αλεπηθχιαθηε πίζηε ζην αιάζεην ηήο ζχγρξνλεο επηζηήκεο δελ 

έρνπκε λα πξνζθέξνπκε ζαλ απάληεζε ηίπνηε. 

Αιιά ζηνλ κε πξνθαηεηιεκκέλν εξεπλεηή απαληάκε φηη ε Αιρεκεία, εάλ θαηαλνεζεί πιήξ-

σο, είλαη κηα επηζηήκε πνπ ελζσκαηψλεη ηηο πςειφηεξεο αιήζεηεο πνπ έλαο πλεπκαηηθά θσ-

ηηζκέλνο άλζξσπνο κπνξεί ελδερνκέλσο λα πξνζεγγίζεη θαη φηη κηα πξαθηηθή γλψζε ηνπο 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ αηψληα επεκεξία ηνπ θαη ηελ πξφνδν ηήο αλζξσπφηεηαο.  

Όπσο είπακε, ν Δξκεηηζκφο ἢ ε Αιρεκεία ηψλ Φηινζφθσλ είλαη ε κεηαζηνηρείσζε ἢ ν κεηα-

ζρεκαηηζκφο ηνχ θνηλνχ ζλεηνχ ζε πιήξσο εμειηγκέλν άηνκν.  

Ο θνηλφο ζλεηφο είλαη ην πξφζσπν πνπ φινη καο μέξνπκε απφ ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 

Μεγάισζε ζηελ θνηλσλία καο σο έλα ζπλεζηζκέλν πξφζσπν, απιεξνθφξεην γηα ην πνηφο ἢ 

ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη.  

 Ζ κεηαζηνηρείσζε ζπλίζηαηαη ζην λα ελεκεξσζεί γηα ηηο δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηήο χπαξμεο 

ηνπ, φπσο είλαη ην πιηθφ ζψκα θαη νη δηάθνξνη ηνκείο ηνπ, νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ θαη πσο ζα πξνζεγγίζεη ( Γλψζη ’ Απηφλ ) ην αλψηεξν ηνπ Δγψ ( Νεζακάρ  ) ψζηε ζηελ 

ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζηελ θάζαξζε ηνχ ζψκαηνο, ηψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηψλ ζθέςεσλ.  

Απηή ε δηαδηθαζία ηνχ εμαγληζκνχ ζα επηηξέςεη ζην αλψηεξν Δγψ λα εθδεισζεί πιήξσο 

ζηελ θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα παίξλνληαο ηνλ έιεγρν ζε φιεο απηέο ηηο ππνζηαηηθέο θαηαζη-

άζεηο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ηήο Θείαο καο θχζεσο.  

Ο θνηλφο άλζξσπνο είλαη ζαλ λα είλαη θνηκηζκέλνο, ελψ ην απηνζπλεηδεηνπνηεκέλν άηνκν 

είλαη φπσο εθείλνο πνπ έρεη πιήξσο αθππληζηεί απφ ηελ πεξίνδν ηνχ χπλνπ θαηά ηελ νπνία 

δνχζε κέζα ζηα φλεηξα ηνπ.    

Σν Μεγάιν ινηπφλ  Έξγν ηψλ αιρεκηζηψλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα απφθηεζεο απηνεπίγλσζεο.  
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Απηφ είλαη φιν ην κπζηηθφ ηψλ αιρεκηθψλ δηεξγαζηψλ θαη είλαη πνιχ απιφ ζαλ ζχιιεςε.  

Ο ακχεηνο φκσο, πνπ είλαη απιεξνθφξεηνο γηα ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνχ αλζξψπνπ, κπνξεί 

λα έρεη δπζθνιία ζην λα θαηαιάβεη απηήλ ηελ πξαθηηθή δηαδηθαζία ηνχ κεηαζρεκαηηζκνχ.   

Έηζη νη αιρεκηζηέο πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ θάπνηεο επεμεγήζεηο ζε ζπκβνιηθή γιψζζα.  

Ζ ρεκηθή νξνινγία δελ ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο, πνπ πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ, γηα ην πεξί 

ηίλνο πεξίπνπ πξφθεηηαη.  

Μεξηθέο ςπρνινγηθέο έλλνηεο κεηαθέξνληαη επθνιφηεξα κε ηελ βνήζεηα εηθφλσλ θαη έηζη 

απηφο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ θαηαλφεζε ηήο αιρεκείαο πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο ζπκβν-

ιηθέο εηθφλεο θαη ηα έξγα δσγξαθηθήο φρη κφλν πξνζπαζψληαο λα ηηο απνθξππηνγξαθήζεη 

θαηαλνψληαο λνεηηθά ην ζπκβνιηθφ ηνπο πεξηερφκελν, αιιά λα ηηο πξνζεγγίζεη θαη κε ην 

ζπλαίζζεκα πνπ ηνχ εκπλένπλ. 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απηφο πνπ ζέιεη λα κπεζεί ζηελ αιρεκεία θάλεη κηα ςπρνινγη-

θή ζχλδεζε κε ηα αξρέηππα ηψλ εηθφλσλ απηψλ. 

Οη αιρεκηζηέο ρξεζηκνπνίεζαλ επίζεο αιιεγνξηθέο ζθελέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιε-

ληθή Μπζνινγία.  

πλεπψο θάπνηνο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ηζηνξίεο απηέο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

ζπκβνιηθή ηνπο έλλνηα αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνχ εζσηεξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

κέζα ηνπ. αλ έλλνηα, ε νπζία ηνχ « Μεγάινπ Έξγνπ » είλαη ζαθήο θαη απιή.  

Όπσο είπακε, έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηνλ βαζκφ ηήο Δπίγλσζεο καο.  

Οη αιρεκηθέο εηθφλεο δείρλνπλ φηη ην Μεγάιν Έξγν είλαη ηφζν πξνζσπηθή φζν θαη Πλεπκα-

ηηθή δηαδηθαζία θαη φρη εξγαζηεξηαθή ρεκεία. ηελ πξάμε φκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαζ-

φινπ απιά θαη ππάξρνπλ πνιιέο ςπρνλνεηηθέο πξαθηηθέο γχξσ απφ ην ζέκα καο.  

Αιιά ε βάζε ηνπο παξακέλεη πάληα ε ίδηα θαη είλαη ε απνβνιή ηψλ αλεπηζχκεησλ ζπλαηζ-

ζεκάησλ θαη ζθέςεσλ κε ηνλ έιεγρν ηψλ ςπρνλνεηηθψλ εηδψισλ ηα νπνία απνηεινχλ ηελ 

παξνχζα πξνζσπηθφηεηα καο θαη εδξεχνπλ ζην ππνζπλείδεην καο.  

Υσξίο ηελ απνβνιή απηή, ε νπνία ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ φξν καθάρσεις, ε νπνηα-

δήπνηε πξαθηηθή πξνζπάζεηα κέιιεη λα απνηχρεη.  

Οη θαζάξζεηο απηέο απνηεινχλ ην ζπκβνιηθφ αληηθείκελν ηνχ Α΄ βαζκνχ κχεζεο (καζεηήο), 

ζαλ δνθηκαζία ηήο Γεο ( ζψκα ), ηνχ Ύδαηνο ( αηζζήκαηα ), ηνχ Αέξνο ( ζθέςεηο ) θαη ηνχ 

Ππξφο ( θσηηζκφο ). 
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ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 28
νπ

 ΒΑΘΜΟΤ 

ηελ Γηδαζθαιία ηνχ 23
νπ

/28
νπ

 βαζκνχ απφ ην ρεηξφγξαθν ηνχ Φξάλθελ ( FrMa ) αιιά θαη 

ζε παιηα μελα ηππηθα, ζπλαληνχκε ηελ παξαθάησ ζηηρνκπζία ζε Αιρεκηθή - νξνινγία :   

Δξ : Ση ζπκβνιίδνπλ νη 7 πιαλήηεο ; 

Απ : Δίλαη ηα θψηα ηνχ νπξαλίνπ ζηεξεψκαηνο απφ ηελ επήξεηα ηψλ νπνίσλ ππάξρεη θάζε 

        νπζία ζηελ επηθάλεηα ηήο Γεο θαη ζην ζηεξέσκα. 

Δξ : Απφ ηη ζρεκαηίδεηαη ε γήηλε ζθαίξα ; 

Απ : Απφ ηελ χιε πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ ζπλεξγαζία ηψλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ,  

        ηα νπνία παξηζηάλνληαη απφ ηα ηέζζεξα ηξίγσλα … ζρήκαηα. 

Δξ : Πνηά είλαη ηα νλφκαηα ηψλ 7 πιαλεηψλ ;  

Απ : ν Ήιηνο, ε ειήλε, ε Αθξνδίηε, ν Άξεο, ν Γίαο, ν Δξκήο θαη ν Κξφλνο. 

Δξ : Πνηά είλαη ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ; 

Απ : ν Αέξαο, ην Ππξ, ε Γε θαη ην Ύδσξ. 

Δξ : Πνηά είλαη ε επίδξαζε ηψλ 7 πιαλεηψλ επάλσ ζηα ηέζζεξα ζηνηρεία ; 

Απ : Οη ηξείο γεληθέο Οπζίεο ( Αξρέο ) απφ ηηο νπνίεο ζπληίζεληαη φια ηα ζψκαηα :  

        ην Πλεχκα, ην ψκα θαη ε Εσή. Με άιια ιφγηα, ην Θείνλ, ν Τδξάξγπξνο θαη ην Άιαο. 

Δξ : Ση είλαη ε Εσή ἢ ην Άιαο ( Salt ) ;  

Απ : Ζ Εσή πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Απφιπην Δίλαη Θεφ ἢ απφ ηνπο 7 πιάλεηεο, 

        ηνχο παξάγνληεο ηεο Φχζεσο  {  ηα 7 θαηψηεξα  εθηξφζ – ιακπηήξεο }.  

Δξ : Ση είλαη ην Πλεχκα ἢ ην Θείνλ ( Sulphur ) ;  

Απ : Μηά ακεηάβιεηε Οπζία πνπ είλαη ην αίηην δηαθφξσλ εθδειψζεσλ ( θαηλνκέλσλ ). 

Δξ : Ση είλαη ην ψκα ἢ ν Τδξάξγπξνο ( Quicksilver ) ; 

Απ : Οπζία ελ επαθή, ε νπνία ηειεηνπνηείηαη 

(1)   
ζηελ κνξθή ηεο απφ ηελ έλσζε ηνχ Άιαηνο  

        ( Salt ) θαη ηνχ Θείνπ ( Sulphur ) ἢ ε ζπκθσλία ηψλ ηξηψλ πνπ θπβεξλνχλ ηελ Φχζε.  

Δξ : Μπνξεί ε ( Αιρεκηθή ) Σέρλε λα ηειεηνπνηήζεη έλα κέηαιιν φπσο ην θάλεη ε Φχζε ; 

Απ : Ναί, αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξέπεη θαλείο λα έρεη επαθξηβή Γλψζε ηήο Φχζεο. 

Δξ : Ση ζα βνεζήζεη ζην λα επηηεπρηεί απηή ε Γλψζε ;  

Απ : Μία « Οπζία » ε νπνία έρεη 
(1)

ηειεηνπνηεζεί θαη ηελ νπνία αλαδεηνχκε, θάησ απφ ην 

        φλνκα ηήο « Φιλοσουικής Λίθοσ » ! 
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  Με κηά εθπιεθηηθή ζαθήλεηα ην ηππηθφ ηεο κπήζεσο ζε 18
ν
 βαζκφ αλαθέξεη : 

“ πληαπηίδσλ ην έξγνλ ησλ Ρνδνζηαύξσλ πξνο ην ηδηθόλ ηνπ έξγνλ, ν Σεθηνληζκνο πξνθή-

ξπμε ηελ ζπνπδή ηεο θύζεσο σο κέζνλ πάζεο πξνόδνπ, κε ηελ δηαθνξά όκσο όηη ε θύζηο δελ 

έγθεηηαη κόλν εηο ηελ ύιε ,αιιά θαί πέξαλ απηήο εηο ηνλ άπιν θόζκν ηνπ πλεύκαηνο .                                

“Οη αδειθνί νύηνη ππήξμαλ κεγάινη θπζηνδίθεο, νη νπνίνη ππό ην, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ 

εηιηθξηλέο, πξόζρεκα ηεο Αιρεκείαο, ππήξμαλ νη πξσηεξγάηεο ηεο εξεύλεο ,ηεο βαζηάο παξα-

ηεξήζεσο ,ηεο επηζηήκεο … νη Ρνδόζηαπξνη θαηέιεμαλ λα ζπγρσλεπζνύλ εηο ηνλ Σεθηνληζκνλ 

σο είλαη εύθνινλ λα ηνύο αλαγλσξίδνκελ κεηαμύ ησλ πλεπκαηηθώλ πξνγόλσλ καο ”. 

 Πξέπεη λα ηνλίζνπκε επζχο εμ αξρήο φηη ε αλάιπζε πνπ αθνινπζεί δελ απνηειεί κε θαλέλα 

ηξφπν κηα ζπζηεκαηηθή εκβάζπλζε ζην αληηθείκελν ηήο Αιρεκείαο.  

Φηινδνμεί κφλν ζην λα ελεκεξψζεη ηνλ ακχεην, εθείλνλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ζέκα γηα πξψ-

ηε θφξα, ψζηε απηφο λα κπνξέζεη λα εηζέξζεη ζην εζψηεξν θαη βαζχηεξν λφεκα νξηζκέλσλ 

βαζκψλ ηνχ ΑΑΣ.   

 H Αιρεκεία, παξαδφμσο, είλαη έλα ζέκα γηα ην νπνίν έρνπλ γξαθηεί ηφζα πνιιά θαη φκσο 

γλσξίδνπκε πνιχ ιίγα. Δίλαη αιήζεηα φηη ε Σέρλε ηήο Αιρεκείαο κάο είλαη θπξίσο γλσζηή 

απφ ηα έξγα ηψλ Δπξσπαίσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηήλ. 

 Ζ Αιρεκεία φκσο δελ είλαη απνθιεηζηηθφηεηα ηνχ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ.  

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε γλψζε πνπ απέθηεζαλ νη Δπξσπαίνη απφ ηα βηβιία ηνχ Ηζιακηθνχ 

θφζκνπ. ηελ Ηλδία θαη ζηελ Κίλα ε Αιρεκεία απνηεινχζε κηα γλψζε πνπ θαιιηεξγνχζαλ 

ζπζηεκαηηθά γηα αηψλεο, είρε νξγαληθή ζρέζε κε ηηο θπξηαξρνχζεο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο 

θαη βαζηδφηαλ ζε έλα βαζχ θηινζνθηθφ ππφβαζξν. 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα απαληήζνπκε πνπ γελλήζεθε ε Αιρεκεία.  

Αίγππηνο, Κίλα, Διιάδα ἢ Μέζε Αλαηνιή ; Σν δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηεο , ε ιέμε Κέκεη, ζηα 

Αηγππηηαθά ζεκαίλεη « καχξε γε », ήηνη ε επηζηήκε ηήο καχξεο γεο ἢ ηήο πξψηεο χιεο.  

Ζ ιέμε αλαθέξεηαη ζηελ καχξε γφληκε γε απφ ηελ νπνία πεγάδνπλ νη ζνδεηέο πνπ καο δίλ-

νπλ ηξνθή ψζηε λα δηαηεξνχκαζηε ζηελ δσή.   

Απφ θνζκνγνληθήο πιεπξάο, ε ιεμε αλαθέξεηαη ζην ζθνηεηλφ κπζηήξην ηήο πξψηεο χιεο 

απφ ηελ νπνίαλ πξνήξζε ε Γεκηνπξγία, ελψ απφ εζσηεξηθήο πιεπξάο κε ηελ επηζηήκε ηνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ είλαη ε Αιρεκεία.  

Ζ πξψηε χιε ηαπηίδεηαη επίζεο κε ηελ πλείδεζε θαη ηδίσο κε ην ππνζπλείδεην.  
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 Ζ παξάδνζε αλάγεη ηελ Δξκεηηθή Σέρλε ζηνλ πξν ηψλ Φαξαψ Θεφ θαη Βαζηιηά Δξκή.  

ε απηφλ απνδίδνληαη πνιιά αιρεκηθά θείκελα κεηαμχ ηψλ νπνίσλ είλαη θαη ε πεξίθεκε  

« καξαγδέληα Πιάθα » ἢ καξάγδηλνο Πίλαθαο, πνπ ρσξίο ακθηβνιία είλαη ε πην ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνχ Μεγάινπ  Έξγνπ.  

Δθηφο απφ ηελ Αίγππην αιρεκηζηηθά θείκελα ζπλαληνχκε ζηελ Σαντζηηθή παξάδνζε θαη πην 

πξφζθαηα ζηελ Αιεμάλδξεηα κε ηνλ Εψζηκν ( αξρέο ηνχ 4
νπ

 αηψλα κ.Υ.). Απφ ηελ Αιεμάλδ-

ξεηα κεηαθέξζεθε ζην Βπδάληην ( 5
νο 

 αηψλαο κ.Υ. ), πξηλ πεξάζεη ζηνπο Άξαβεο.  

Απφ ηνλ 7
ν
  έσο ηνλ 11

ν
 αηψλα ε Αιρεκεία εηζήρζε ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ είραλ θαηαθηήζεη 

νη  Άξαβεο θαη εηδηθά ζηελ Ηζπαλία, ε νπνία έγηλε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εξκεηηθά Κέληξα.  

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε Αιρεκεία είλαη ε κλήκε κηάο επηζηήκεο πξηλ απφ ηνλ θαηαθιπζ-

κφ θαη ζαλ ηέηνηα απνηειεί κηθξά θνκκάηηα κηαο ιεζκνλεκέλεο γιψζζαο  βπζηζκέλεο ζην 

ζπιινγηθφ αζπλείδεην, ηθαλήο λα μαλαλζίζεη κέζσ νξηζκέλσλ εκπλεπζκέλσλ απεζηαικέλ-

σλ αηφκσλ φπσο γηα παξαδεηγκα είλαη νη ΔΔΑΑΓΓηηδδ  --  [  ηφκνο Β΄- 32
νο

 βαζκφο ].   

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αιρεκηθέο αξρέο, πνπ ήηαλ γλσζηέο ζηελ αξραία Αίγππην, θξαηήζ-

εθαλ κπζηηθέο απφ ηνπο απινχο αλζξψπνπο θαη εθθξάζηεθαλ δεκφζηα κφλν ζηηο κπζηηθέο 

γξαθέο, ηα ηεξνγιπθηθά ἢ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηψλ ηεξψλ θηεξίσλ.  

Ζ παξάδνζε απηή ζπλερίζηεθε θαη ζπλαληνχκε ην απνθνξχθσκα ηήο Αιρεκείαο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνχ Μεζαίσλα κε ηελ δπζλφεηε νξνινγία, ηα ζχκβνια θαη ηα θξππηνγξαθεκέλα 

θείκελα ηψλ αιρεκηζηψλ θαη επίζεο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηψλ θαζεδξηθψλ λαψλ.  

Οη ζχγρξνλνη αξραηνιφγνη έρνπλ απνδείμεη φηη νη ηεξνί λανί ηήο Αηγχπηνπ θαη νη θαζεδξηθνί 

λανί ηνχ Μεζαίσλα βαζίζηεθαλ ζηηο αλζξψπηλεο αλαινγίεο θαη ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αληη-

πξνζσπεχζνπλ ζπκβνιηθά ην άηνκν.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αλζξψπηλε κνξθή πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηεξή αξρηηεθηνληθή 

είλαη ζπκβνιηθή ηνχ ηειεηνπνηεκέλνπ αηφκνπ, ε ηειηθή θάζε ηήο αλζξψπηλεο εμέιημεο θαη 

ηήο ηειηθήο « έλσζεο » ηνπ κε ην Θείνλ.  

Οη Άξαβεο πξνζέζεζαλ ζηελ ιέμε Κέκεη ( ρεκεία ) ηελ ιέμε Αι πνπ ζεκαίλεη Θεφο ( الكيمياء ). 

Άξα κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ αιρεκεία θαη ζαλ ηελ Δπηζηήκε ηήο πλεηδεηνπνίεζεο ηνχ 

Θενχ. Αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζαλ ην Βαζηιηθφ κνλνπάηη επηζηξνθήο ζηνλ Θεφ ἢ Βαζηιηθή 

Σέρλε, φξνο πξνζθηιήο ζηνλ Σεθηνληζκφ, ρσξίο φκσο λα έρεη γίλεη βαζχηεξα θαηαλνεηφο.  
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Αλ θαη απηή ε Ηεξή επηζηήκε ηήο Φπρήο είλαη δηαρξνληθά γλσζηή θαη εκθαλίδεηαη θάησ απφ 

δηαθνξεηηθά νλφκαηα, δπζηπρψο είλαη πξψηηζηα παξαλνεκέλε εμ αηηίαο ηνχ φξνπ Αιρεκεία.  

Έηζη, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ε Αιρεκεία δελ έρεη θαλέλα ζαθή θαζνξηζκφ ἢ είλαη απάηε. 

Γηα κεξηθνχο ε Αιρεκεία, ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ καο, έρεη γίλεη έλαο φξνο θάπσο ζρεηηθ-

φο κε ηελ ρεκεία ἢ ζεσξείηαη ζαλ πξνζπάζεηα « λα κεηαηξέςνπκε ηνλ κφιπβδν ζε ρξπζφ ».  

Όκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνχ κνιχβδνπ, δειαδή ηήο άγλνηαο, ζε ρξπ-

ζφ ἢ ζε θσηηζκφ, είλαη κηα ζπλνπηηθή απφδνζε ηήο κεηαθνξηθήο απηήο έθθξαζεο.   

Ζ Αιρεκεία, ιφγσ ηήο έκθπηεο δχλακεο ηεο, ήηαλ πάληα κηα ηδηαίηεξα πεξηθξνπξνχκελε 

κπζηηθή Δπηζηήκε πξνθεηκέλνπ πξνθπιάμεη ηνλ ζπνπδαζηή απφ βιαβεξέο ζπλέπεηεο αιιά 

θαη γηα λα πξνζηαηεχζεη ηηο ηεξέο αιήζεηεο θαη πξαθηηθέο απφ ηελ θαθή ρξήζε εθ κέξνπο 

ηψλ βεβήισλ ( ακπήησλ θαη ηψλ επνλνκαδφκελσλ θπζεηψλ ). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνχ Μεζαίσλα, ε Αιρεκεία θαιχθηεθε επηπξνζζέησο γηα λα πξνζηαηεπ-

ζεί ν κπεκέλνο απφ ηηο δηψμεηο ηήο επηθξαηνχζεο ζξεζθείαο. Έηζη ε θξπκκέλε απηή πηπρή 

ηήο Αιρεκείαο έρεη ζπκβάιιεη ζηελ απνπζία ζηνηρείσλ πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο θαη ζηελ δεκηνπξγία ζχγρπζεο. Αθφκε θαη ζήκεξα, ε Αιρεκεία ζπλερίδεη λα ζπγθαιχπ-

ηεηαη απφ κπζηήξην, αληηθαηηθφηεηα θαη εηθαζίεο. Σα πξάγκαηα φκσο έρνπλ ζαθψο αιιάμεη.  

Οη αιρεκηζηέο ήηαλ κνλαρηθνί ηχπνη. Ο θαζέλαο ιέεη ηα δηθά ηνπ θαη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν.  

πάληα είραλ καζεηέο νχηε θαη είραλ κπζηηθνχο θχθινπο θαη ε παξάδνζε θαίλεηαη πσο είλαη 

πεληρξή. Ο θαζέλαο ηνπο δνχιεπε κφλνο ζην «εξγαζηήξην» ηνπ. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην 

φηη ε αιεζηλή Αιρεκεία, πνηέ δελ ππήξμε επηρείξεζε ἢ ζηαδηνδξνκία, αιιά έλα πξαγκαηηθφ  

έξγν πνπ ν άλζξσπνο ην εθηεινχζε κε κηα ζησπειή εξγαζία απηαπάξλεζεο. 

Φπζηθά ππάξρνπλ θαινί θαη θαθνί ζπγγξαθείο ζηελ αιρεκηθή θηινινγία, φπσο θαη ζε θάζε 

άιιε. Τπάξρνπλ επίζεο ζεακαηηθά έξγα, φπσο θαη έξγα αληζφξξνπα θαη παξαπιαλεηηθά.  

Δχθνια μερσξίδεη θαλείο απηά ηα “ θαηψηεξα θείκελα ” απφ ηηο άθζνλεο ζπληαγέο ηνπο, ηελ  

απξφζεθηε θαη ρνλδξνεηδή ζχληαμή ηνπο, ηελ κπζηηθνπάζεηά ηνπο, ηηο θνβεξεο αλνεζίεο 

ηνπο θαη ηελ αλαίζρπληε επηκνλή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή ηνχ θνηλνχ ( κεηαιιηθνχ ) ρξπζνχ.  

Σα θαιά βηβιία μερσξίδνπλ απφ ηελ επηκέιεηα, ηελ θξνληίδα, ηνλ επγελή ζηφρν θαη ηελ θαλ-

εξή λνεηηθή αθεξαηφηεηα ηνχ ζπγγξαθέα. 

Οη πεξηζζφηεξνη παιαηνί αιιά θαη λεψηεξνη αιρεκηζηέο, πηζαλφλ δελ ζα δηαθσλνχζαλ ζηηο 

παξαθάησ επηά βαζηθέο αξρέο : 
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1.  Οιφθιεξν ην χκπαλ ζεσξείηαη φηη απνηειεί κηα εληαία χπαξμε ( έλα κφλν Πξάγκα ). 

2.  Τπάξρεη έλα θάπνην είδνο επηαπιήο θνζκηθήο θιίκαθαο πνπ ελψλεη ηνλ επνπξάλην θφζκν    

     κε ηνλ θπζηθφ θφζκν επάλσ ζηελ Γε. Οη Φπρέο ηψλ αλζξψπσλ είλαη ηθαλέο λα θηλνχληαη  

    πξνο ηα πάλσ ἢ πξνο ηα θάησ ζε απηήλ ηελ θιίκαθα - [  28
νο θαη 30

νο
 βαζκφο ].  

     Ζ θίλεζε απφ ηελ κία βαζκίδα ζηελ άιιε αλαθέξεηαη ζαλ εθπφξεπζε. Κάζε βαζκίδα ηήο  

     θιίκαθνο ζπλδέεηαη κε έλαλ απφ ηνχο 7 πιάλεηεο, πνπ είλαη νξαηνί κε ην κάηη, θαζψο θαη  

     κε έλαλ κνπζηθφ ηφλν ζηελ επηαδηθή Ππζαγφξεην θιίκαθα - [ ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΔΠΣΑ ].    

3.  Τπάξρεη θάπνηνπ είδνπο αληηζηνηρία κεηαμχ ηψλ νπξαλίσλ θαη ηψλ γήηλσλ αληηθεηκέλσλ   

      πνπ εθθξάδεηαη κε ην αιρεκηθφ αμίσκα « φπσο είλαη επάλσ έηζη είλαη θαη θάησ ».   

4.  Ζ ελδνζθφπεζε πνπ αθνξά, ηφζν ηνλ ελζπλείδεην εαπηφ ( φπσο π.ρ. κέζσ δηαινγηζκνχ )  

     φζν θαη ην κέξνο εθείλν πνπ βξίζθεηαη ζε κε ζπλεηδεηή πεξηνρή, φπσο ην ππνζπλείδεην 

     θαη έρνπκε επαθή κέζσ νλείξσλ, νξακάησλ θ.ι.π., απνηεινχλ πνιχηηκεο πεγέο Γλψζεο. 

5.  Ζ κεηαζηνηρείσζε, δειαδή ν κεηαζρεκαηηζκφο ηψλ αλζξψπσλ γηα λα επηηχρνπλ πςειφ-  

     ηεξεο θαηαζηάζεηο ζπλείδεζεο θαη βαζκνχο πλεπκαηηθφηεηαο είλαη κεηαθνξηθά αλάινγε  

     κε ηελ κεηαζηνηρείσζε ηψλ βαζηθψλ κέηαιισλ ζε κέηαιια κηαο πηφ ιεπηήο ππνζηάζεσο. 

6.  Ζ κπζηηθή παξάδνζε κε νδεγίεο γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηέηνηαο κεηαθπζηθήο γλψζεσο θαη  

     πςειφηεξσλ θαηαζηάζεσλ ζπλείδεζεο ζα πξέπεη θπξίσο λα παξέρεηαη είηε κε πξνθνξηθφ 

     ηξφπν είηε ζε εκπεηξηθή βάζε. Γηφηη εμ αηηίαο ηήο θχζεσο ηψλ πεξηζζφηεξσλ κεηαθπζηθ- 

     ψλ αξρψλ θαη ηδεψλ, γηα ηηο νπνίεο ε αλζξσπφηεηα ζηελ πιεηνςεθία ηεο δελ είλαη αθφκε  

     πξνεηνηκαζκέλε, δελ είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ ζε γξαπηά θείκελα παξά κφλνλ κέζσ ηήο  

     ρξήζεσο δπζλφεησλ αιιεγνξηψλ θαη ζπκβνιηθψλ εηθφλσλ, φπσο γίλεηαη ζηνλ Σεθηνληζ- 

     κφ. Μφλν εμαηξεηηθψο άμηα θαη εζηθά άηνκα πξέπεη λα ιακβάλνπλ απηήλ ηελ γλψζε, ηελ  

     νπνία θαηέρνπλ πνιχ ιίγεο Μπεηηθέο αδειθφηεηεο πνπ ππάξρνπλ αθφκε επάλσ ζηελ Γε. 

7.  Όινη νη ππάξρνληεο Πνιηηηζκνί ηήο Γεο πξνέξρνληαη απφ έλα θαη κνλαδηθφ Αξραίν Πνιη- 

     ηηζκφ πνπ ππήξμε ζε κηα πεξίνδν, ηελ νπνία κεηαθνξηθά νλνκάδνπκε « Υξπζή Δπνρή ». 

ηελ Δπξψπε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνχ Μεζαίσλα, δελ ήηαλ αζθαιέο θαη λνεηφ λα εθθξάζεη 

θαλείο ηδέεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ ήηαλ ηφηε απνδεθηέο απφ ηελ εθθιεζία.  

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ κεξηθνί κπεκέλνη λα απνηππψζνπλ ηδέεο ρσξίο λα ζεσξεζνχλ αηξεηηθνί 

θαη λα ππνζηνχλ δίσμε, άξρηζαλ λα γξάθνπλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηψλ αξραίσλ ζπκβφισλ.  
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ήκεξα ηα ζχκβνια απηά ίζσο θαίλνληαη αξθεηά εχθνιν λα εξκελεπζνχλ, φρη φκσο θαη λα 

εθαξκνζηεί ηφζν εχθνια ζηελ πξάμε ε ηδενινγία πνπ πεξηθιείνπλ, δειαδή ην Μεγάιν Έξγν.   

Αιιά ζε εθείλνπο ηνχο πξφσξνπο ρξφλνπο, ήηαλ αξθεηά θαιπκκέλα ψζηε λα πείζνπλ ηελ εθ-

θιεζία φηη ε πξφζεζή ηνπο ήηαλ λα αζρνιεζνχλ κε θαζαξά ρεκηθέο θαη θπζηθέο δηεξγαζίεο. 

Δλψ ε ρεκεία εμεηάδεη επηζηεκνληθά ηα επαιεζεχζηκα θαηλφκελα, ε αιρεκεία δηδάζθεη κηα 

θξπκκέλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη ε νπζία ηήο θάζε αιήζεηαο θαη φισλ ηψλ ζξεζθεηψλ. 

Οη αιρεκηζηέο έγξαςαλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζπκβφισλ. Οη κεγάιεο αιήζεηεο έρνπλ εθθ-

ξαζηεί ζπρλά κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνχ ζπκβνιηζκνχ, ηψλ παξαβνιψλ ἢ ηήο αιιεγνξίαο.  

Σα ζχκβνια κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ ζε πνιιά επίπεδα θαη θαζψο απμάλεη ε ηθαλφηεηα θα-

ηαλφεζεο ηνχ άηνκνπ ε εξκελεία θάζε ζπκβφινπ επηηπγράλεηαη ζε έλα κεγαιχηεξν βάζνο. 

Λέκε φηη κηα εηθφλα αμίδεη φζν ρίιηεο ιέμεηο θαη ην ίδην πξάγκα ηζρχεη γηα έλα ζχκβνιν, κηα 

παξαβνιή ἢ κηα αιιεγνξία.  

Σα Γπηηθά Αιρεκηζηηθά θείκελα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο :  

α) Βηβιία γξακκέλα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αιρεκηζηέο πνπ είλαη πνιχ ιίγα. 

β) ρφιηα θαη εξκελείεο ηψλ κε αιρεκηζηψλ ηα νπνία είλαη θαη ηα πηφ πνιππιεζή.  

Ο θαλφλαο ηήο πξνζηαζίαο ηψλ αιρεκηζηψλ επέβαιε ηελ αλάγθε ηνχ κπζηηθνχ. Σα απζεληη-

θά αιρεκηθά θείκελα απνθαιχπηνπλ θάηη ζε εθείλνλ πνπ ήδε γλσξίδεη ην θιεηδί ηήο αλάγλσ- 

ζεο, κε ην νπνίν γίλνληαη θαηαλνεηά ηα κελχκαηα πνπ είλαη θξπκκέλα πίζσ απφ ζχκβνια 

θαη εθθξάζεηο, πξνθαλψο παξάινγεο θαη αθαηαλφεηεο. Γξάθεη έλαο αιρεκηζηήο ζρεηηθά : 

 « ...Φησρέ αλόεηε ! Είζαη ηόζν αθειήο λα πηζηεύεηο όηη ζνύ δηδάζθνπκε αλνηρηά θαη μεθάζα- 

ξα ην πηό κεγάιν θαη πηό ζπνπδαίν ηώλ κπζηηθώλ ; Εγώ ζε δηαβεβαηώλσ όηη όπνηνο ζειήζεη 

λα εξκελεύζεη απηό, πνπ νη Φηιόζνθνη έγξαςαλ θαηά ιέμε, ζα βξεζεί ρακέλνο ζηνπο καίαλδ- 

ξνπο ελόο ιαβπξίλζνπ από ηνλ νπνίν δελ ζα κπνξέζεη λα βγεί, γηαηί δελ ζα έρεη ηνλ κίην ηήο 

Αξηάδλεο λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ έμνδν ». Δληνχηνηο ην λα βξεη θαλείο ην επηζπκεηφ λήκα ηήο 

Αξηάδλεο, παξά ηηο δπζθνιίεο, είλαη δπλαηφ. Αξθεί βέβαηα λα μέξεη πνχ θαη πσο λα ςάμεη !   

Όιεο νη εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ κηα εζσηεξηθή αληηζηνηρία θαη έηζη πεξηέγξαςαλ ηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο επίζεο θαη εθείλεο ζην εμσηεξηθφ ρεκηθφ εξγαζηήξην κε ηηο 

ίδηεο ιέμεηο. Απηφ είλαη βαζηζκέλν ζηνλ εξκεηηθφ λφκν: «  Όπσο ηα άλσ έηζη θαη ηα θάησ -  

φπσο ηα έμσ έηζη θαη ηα κέζα ». Ζ Αιρεκεία δηδάζθεη ηελ αχμεζε ηψλ δνλήζεσλ, δειαδή 

ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαηξαπεί ἢ λα αιιαρηεί ε « χιε » ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν χπαξμεο. 
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Δπνκέλσο ε Αιρεκεία είλαη ην Μεγάιν Έξγν ηήο Φχζεσο πνπ ηειεηνπνηεί ηελ « χιε », είηε 

απηή εθθξάδεηαη σο θπζηθφο Κφζκνο είηε σο αλζξψπηλε Φπρή. Οη αιρεκηζηέο δηδάζθνπλ 

φηη ν πξψηνο ζηφρνο είλαη λα βξεζεί ε Φηινζνθηθή Λίζνο ἢ ην Διημίξην ηήο δσήο, θάηη πνπ 

απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ αζαλαζία. Ο Άγγινο κνλαρφο Ρνγήξνο Βάθσλ γξάθεη ζρεηηθά :  

« Η Αιρεκεία είλαη ε επηζηήκε πνπ δηδάζθεη ηελ παξαγσγή κηάο νπζίαο ἢ ειημηξίνπ ( elixir ), 

πνπ όηαλ πξνβάιιεηαη πάλσ ζε επηειή κέηαιια ηα κεηαβάιιεη ζε πνιύηηκα ( ρξπζόο ), ηελ ίδηα 

ζηηγκή ηήο πξνβνιήο. Ο ζηόρνο ηνύ  Μεγάινπ Έξγνπ ηήο Αιρεκείαο, πνπ απνθαιείηαη επίζεο 

Τέτνη, είλαη ε “ Φιλοσουική Λίθος ” ». Γηά πνηφ φκσο πξάγκα πξφθεηηαη ;   

Ζ ιίζνο αληηκεησπίζζεθε σο καγηθή ιχδηα ιίζνο πνπ ζα κπνξνχζε ακέζσο λα ηειεηνπνηήζεη 

νπνηαδήπνηε νπζία ἢ θαηάζηαζε. Ζ θηινζνθηθή ιίζνο έρεη ζπλδεζεί κε ην άιαο ηνχ θφζκνπ, 

ην αζηξηθφ ζψκα, ην ειημίξην ηήο δσήο θαη αθφκε κε ηνλ ίδην ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ. Σν ειημίξην 

ηψλ αιρεκηζηψλ έρεη νπζηαζηηθά ηελ ίδηα δπλαηφηεηα λα ηειεηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε νπζία.  

Όηαλ εθαξκδεηαη ζηνλ κφιπβδν ἢ ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, ηνλ κεηαηξέπεη ζε ρξπζφ ἢ ηνχ δί-

λεη ηελ αζαλαζία. Όηαλ ην ειημίξην εθαξκφδεηαη ζην αλζξψπηλν ζψκα, ζεξαπεχεη ηηο αζζέλ-

εηεο θαη απνθαζηζηά ηελ λεφηεηα. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ  

νη αιρεκηζηέο θαζψο θαη νη Ρνδφζηαπξνη έρεη λα θάλεη κε απηήλ ηήο δπαδηθφηεηαο ζην χκ-

παλ. Ζ κέζνδνο ηήο δηαδηθαζίαο γηα λα επηηχρνπλ ηελ Φηινζνθηθή Λίζν είλαη ε ελαξκφληζε 

ηήο δπαδηθφηεηαο απηήο. Να μεθαζαξίζνπκε φκσο φηη ε Αιρεκεία δελ είλαη κηα ζξεζθεία. 

Γελ είλαη πξψηηζηα θάηη ζενινγηθφ, νχηε θάηη κεηαθπζηθφ ἢ εζηθφ. 

 Κνηηάδεη ην παηρλίδη ηψλ δπλάκεσλ ηήο ςπρήο απφ άπνςε θαζαξψο θνζκνινγηθή θαη κεηα-

ρεηξίδεηαη ηελ υστή ( ην ςπρνλνεηηθφ καο ζψκα σο κηα « νπζία » πνπ πξέπεη λα θαζαξηζηεί,  

λα δηαιπζεί θαη λα θξπζηαιισζεί εθ λένπ. Παξφια απηά κπνξεί λα βξεζεί ζηηο ηεξέο γξαθέο, 

γηα φπνηνλ έρεη θαζαξά κάηηα. Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη έλα απφ ηα παξαδεί-

γκαηα απηά είλαη εθείλν ηνχ Tubal Cain ( תובל קין - ε ιέμε ηψλ Γηδ θαη απφθξπθε παξάδν-

ζε ηνχ Γ΄ βαζκνχ ), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Γέλεζε. Δίλαη έλαο απφγνλνο ηνχ Κάτλ, ην φλνκα 

ηνχ νπνίνπ κεηαθξαδφκελν απφ ηα Αξακατθά, ζεκαίλεη ηελ νξπθηή αξρή θαη ηα κέηαιια. 

Πεξηγξάθεηαη σο εθπαηδεπηήο ηνχ θάζε ηερλίηε ζηνλ νξείραιθν θαη ηνλ ζίδεξν.  

Ήηαλ πεπεηξακέλνο ζηελ ηέρλε ηψλ κεηάιισλ. Δίλαη ην πξψην πξφζσπν ζηελ Βίβιν πνπ 

πεξηγξάθεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. αθψο, ε Αιρεκεία ηζρχεη ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα :  
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ην εμσηεξηθφ ἢ θπζηθφ θαη ην εζσηεξηθφ ἢ Πλεπκαηηθφ.  

Οη αιρεκηζηέο ζεψξεζαλ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηνηρεία : γη, νερό, αέρας θαη πσρ. 

Απαηηήζεθε επίζεο επηπιένλ θάηη, πνπ απνθάιεζαλ Πεμπτοσσία, ην νπνίν κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ε Γχλακε ηήο Εσήο θαη ε πεγή ηψλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ.  

Απηά ηα ηέζζεξα ζηνηρεία είλαη ε Σεηξαθηχο ηψλ αξραίσλ, ηα ηέζζαξα ζηνηρεία ἢ ξηδψκαηα 

θαηά ηνλ Ππζαγφξα θαη ηελ Οξθηθή - Ππζαγφξεηα Παξάδνζε, δειαδή νη ζπφξνη απφ ηνπο 

νπνίνπο φιε ε θπζηθή Γεκηνπξγία πξνέξρεηαη. Ζ δηαδηθαζία ηήο κεηαζηνηρεηψζεσο αλήθεη 

ζηελ γλψζε ηήο Σεηξαθηχνο θαη ηήο Σεηξαγξάκκαηεο θφξκνπιαο ηνχ Ολφκαηνο ηνχ Θενχ.  

Με ηελ κέζνδν απηή δηεπθνιχλεηαη ε δηέιεπζε απφ ην θπζηθφ θαη νξαηφ πεδίν ζην κπζηηθφ 

ηήο πςειήο λφεζεο ηψλ αησλίσλ, άθζαξησλ, αγέλλεησλ θαη αζάλαησλ  Πιαησληθψλ Ηδεψλ. 

Γίπια ζηνπο πξαγκαηηθνχο Αιρεκηζηέο, πνπ νλνκάδνληαη Μπεκέλνη ( Adepti ) θαη Καιιη-

ηέρλεο ( Artisti - δειαδή εθείλνη πνπ θαηείραλ ηελ Σέρλε ), ππήξμαλ δχν άιιεο θαηεγνξίεο 

αλζξψπσλ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα κεηαιιάμνπλ ηα κέηαιια. Απηνί ήηαλ αξρηθά νη puffers ἢ  

θπζεηέο θαη ζηελ ζπλέρεηα νη ζχγρξνλνη αιρεκηζηέο. ηελ κηα άθξε ηήο Μεγάιεο Σέρλεο νη 

puffers απνηεινχζαλ κηα θαηψηεξε ηάμε ζηελ νπνία ππήξραλ ηζαξιαηάλνη, ηξεινί, απαηεψ- 

λεο, κάγνη, θ.ι.π. θαη θπξίσο εθείλνη νη αλφεηνη ππεξέηεο ηνχ εξγαζηεξίνπ ( laboratory) πνπ 

λφκηδαλ φηη είραλ θιέςεη απφ ηνπο αιρεκηζηέο κέξνο απφ ηα κπζηηθά ηνπο. 

ηελ άιιε άθξε, νη αιρεκηζηέο κηκνχκελνη ηελ Φχζε ζηελ αξγή ηεο εμέιημε πξνρσξνχζαλ 

ζε αηειείσηεο δηαδηθαζίεο πνπ δηαξθνχζαλ κήλεο ἢ θαη ρξφληα.  

Οη θπζεηέο, άλζξσπνη μεδηάληξνπνη ζπξσγκέλνη απφ ηελ κηζαξή δίςα ηνχ ρξπζνχ, δελ κπν-

ξνχζαλ λα παξαδνζνχλ ζε ηφζν κεγάιε αλακνλή. ηελ άγλνηά ηνπο λφκηδαλ φηη κπνξνχζαλ  

λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αξγή δξάζε ηνχ ρξφλνπ κε ηελ ππεξβνιηθή ζέξκαλζε ηψλ θνχξλ-

σλ ηνπο θαη έηζη ζπρλά κηά έθξεμε εξρφηαλ λα ηειεηψζεη άδνμα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. 

Να πνηφ είλαη ην κπζηηθφ ηήο Αιρεκείαο θαηά ηνλ Fulcanelli απφ ην βηβιίν ηνπ Φηινζνθηθνί 

Οίθνη ( « Dimore Filosofali » ) : « Τπάξρεη έλα κέζνλ ρεηξηζκνύ ηήο ύιεο θαη ηήο ελέξγεηαο 

θαηά ηξόπνλ ώζηε λα παξαρζεί απηό πνπ νη ζεκεξηλνί επηζηήκνλεο ζα νλόκαδαλ έλα “ πεδίν 

δπλάκεσλ ”. Απηό ην πεδίν επηδξά επάλσ ζηνλ παξαηεξεηή θαη ηνλ ζέηεη ζε κηα πιενλεθηηθή 

ζέζε απέλαληη ζην ζύκπαλ. Από απηή ηελ πιενλεθηηθή ζέζε έρεη πξόζβαζε ζε πξαγκαηηθόηεηεο 

πνπ ν ρσξνρξόλνο, ε ελέξγεηα θαη ε ύιε κάο απνθξύβνπλ ζπλήζσο. Απηό είλαη εθείλν ην νπνίν 

εκείο νλνκάδνπκε Μεγάλο Έργο. Αιιά ε Φηινζνθηθή Λίζνο θαη ε παξαζθεπή ηνύ ρξπζνύ ;  
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Απηέο δελ είλαη παξά εθαξκνγέο, εηδηθέο πεξηπηώζεηο. Σν νπζηαζηηθό δελ είλαη ε κεηάιιαμε 

ηώλ κεηάιισλ, αιιά απηή ηνύ ίδηνπ ηνύ πεηξακαηηδόκελνπ » - [  18
νο

 βαζκφο, ην ππξ INRI ]. 

Έλαο αλάινγνο αθνξηζκφο αλήθεη ζηνλ Παξάθειζν  (1493-1541), θαξκαθνπνηφ, αιρεκηζηή 

θαη Ρνδφζηαπξν: « ε αιρεκεία ρξεζηκεύεη γηα λα δηαρσξίζνπκε ην αιεζηλό από ην ςεύηηθν ». 

θνπφο ηήο Αιρεκείαο είλαη ε επίηεπμε ηνχ ιεγνκέλνπ Μεγάινπ Έξγνπ. Σν Μεγάλο Έργο 

ηήο Αιρεκείαο είλαη λα επηηαρπλζεί ε αλσηέξσ θπζηθή δηαδηθαζία ηήο ηειεηνπνίεζεο θαη λα 

αλαζηεζεί ε Πλεπκαηηθή νπζία ηνχ αηφκνπ ε νπνία βξίζθεηαη παγηδεπκέλε κέζα ζηελ χιε.   

Να ηη αλαθέξεη ν 32
νο

 βαζκφο, ζε κηα πεξηθνπή ηνπ, γηα ηελ Φηινζνθηθή Λίζν θ.ι.π. : 

 « Όπηζζελ ηήο ζηαπξνθνξίαο, πνπ ζθνπό έρεη ηελ θαηάθηεζε ηώλ Ιεξώλ ηόπσλ, δηαθξίλεηαη ε 

αησλία ηάζηο ηώλ αλζξώπσλ λα πξνρσξήζνπλ πξνο κία αησλία Αιήζεηα, ήηηο θξύπηεηαη από 

ηνπο νθζαικνύο ησλ. Άπαζαη αί κπήζεηο νθείινπλ λα ηειώληαη δηά πξάμεσο ππέξ ηήο Ιεξάο 

ππνζέζεσο ηελ νπνίαλ εζπάζζε ην Σάγκα καο, δειαδή ηήο αλζξσπίλεο εμειίμεσο πξόο ζπλε-

ρώο πςεινηέξα Πλεπκαηηθόηεηα, ήηηο δέλ δύλαηαη λα επηηεπρζεη εί κή δηά ηήο Ειεπζεξίαο ηνύ 

πλεύκαηνο. Όηαλ ηδξύζεθε ην ζύζηεκα ηώλ Τπέξηαησλ Πξηγθίπσλ ηνύ Βαζηιηθνύ Μπζηηθνύ, νη 

πξνπάηνξεο καο ελλόεζαλ, ππό ην ζύκβνιν ηήο ζηαπξνθνξίαο πξνο απειεπζέξσζε ηώλ Αγίσλ  

Σόπσλ, ηελ πξνζπάζεηα λα βξνπλ ηελ Φιλοσουική Λίθο θαί λα ηελ απαιιάμνπλ από ην πιηθό 

πεξίβιεκα ». 

Αιεζηλφο άλζξσπνο είλαη εθείλνο πνπ έρεη απειεπζεξσζεί απφ ηα δεζκά ηνπ ( Free mason ).  

πλεπψο ην Μεγάιν  Έξγν είλαη πξηλ απφ φια ε δεκηνπξγία ηνχ ηδίνπ ηνχ αηφκνπ, δειαδή :  

1
νλ

 - Πιήξεο θαη ηέιεηα αλάπηπμε ηψλ ( ελ δπλάκεη ) ηθαλνηήησλ ηνπ θαη θπξηαξρία ζε απηέο.  

2
νλ

 - Σέιεηα ρεηξαθέηεζε θαη έιεγρνο ηήο Βνχιεζεο ηνπ ! 

3
νλ

 - Δπίηεπμε ηήο απφιπηεο εμαηνκίθεπζεο ( δεκηνπξγία εμειηγκέλεο πξνζσπηθφηεηαο ). 

Κάζε άλζξσπνο ζπκκεηέρεη ζηελ αιρεκηθή δηαδηθαζία, είηε κε ηξφπν ζπλεηδεηφ ( κέζσ ηήο 

εζειεκέλεο εξγαζίαο γηα ηειεηνπνίεζε θαη εθδήισζε ηήο αλψηεξεο θχζεο ηνπ ) είηε κέζσ 

ηήο ζχγρπζεο, ησλ βαζάλσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηήο θνηλσληθήο δσήο πνπ ηνλ νδεγεί ηειηθά,  

αλ θαη πνιχ βξαδέσο, ζε αλαγθαζηηθή αθχπληζε θαη ζε απμεκέλε θαηάζηαζε ζπλεηδήζεσο.   

Απηή ε κέζνδνο, ε Σέρλε, ε Δπηζηήκε ἢ φπσο αιιηψο θαη αλ επηιέμνπκε λα ηελ απνθαιέζ-

νπκε, επηδηψθεη απιά λα απνθαηαζηήζεη ηα πξνλφκηα ηνχ πξσηαξρηθνχ Παξαδείζνπ ψζηε 

λα επηηξέςεη ζηα άηνκα, εάλ θπζηθά ην επηζπκνχλ, λα θαηνηθήζνπλ ζε έλα θφζκν ιακπξφη- 
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εηαο θαη ραξάο. Οη αιρεκηζηέο θαη γεληθά ε Δζσηεξηθή Φηινζνθία ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρεη 

κηα ηέηνηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη φηη ππάξρνπλ αξθεηνί πνπ ην έρνπλ επηηχρεη … 

Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ηα πεηξάκαηα ηψλ αιρεκηζηψλ ζρεηίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φρη κε ηελ κεηαζηνηρείσζε ηψλ κεηάιισλ πνπ απνηειεί κηα κεξηθή θαη θαηψηεξε εθαξκνγή, 

αιιά κε ηελ κεηαζηνηρείσζε ηνχ εαπηνχ ηνπο θαζψο θαη φινπ ηνχ θφζκνπ. 

Δμ άιινπ ε ιέμε εξγαζηήξην Laboratory πξνέξρεηαη απφ ην Λαηηληθφ Laborare = εξγάδνκαη 

θαη Orare = πξνζεχρνκαη.  

Δθηφο απφ ηελ αιιεγνξία ηψλ κεηάιισλ ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα άιιo, 

νπνηνδήπνηε παξάδεηγκα γηα λα πεξηγξάςνπκε ηηο θάζεηο ηήο απηνπξαγκάησζεο. Π.ρ. :  

κηα ζπληαγή καγεηξηθήο φπνπ αθαηέξγαζηα πιηθά κεηαηξέπνληαη ζε έλα εχγεπζην έδεζκα, 

ηνπο 12 άζινπο ηνχ Ζξαθιή ἢ ηελ κπεηηθή πεξηπιάλεζε ηνχ Οδπζζέα, ηελ Θενγνλία ηνχ 

Ζζίνδνπ, ηα ζηάδηα ηήο εμφδνπ απφ ην πήιαην ηνχ Πιάησλα θαη φζα άιια παξαδείγκαηα.  

Οιφθιεξε ε αξραηνειιεληθή κπζνινγία κπνξεί λα δηαβαζηεί σο έλα κπεηηθφ βηβιίν απηνγλ- 

σζίαο θαη αιρεκηθήο απηνυπέξβαζεο, θάηη πνπ εκθαλίδεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζπνπδαηφηεηα.  

To Μεγάιν Έξγν παξφιν πνπ είλαη κηα κνλαδηθή εληαία δηαδηθαζία ρσξίδεηαη, γηα δηδαθηηθφ 

ζθνπφ, ζε επηά ζηάδηα ηα νπνία εκπίπηνπλ ζε ηξεηο πεξηφδνπο απηνγλσζηαθήο πξαγκάησζεο. 

                                                                                                   Θεσσαλονίκη 27-1-2014  
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