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ALKIMISTIČNE SKRIVNOSTI
V današnjem času se informacija o koloidnem srebru kot najučinkovitejšem naravnem
antibiotiku, ki krepi imunski sistem, zelo hitro širi. Mnoge raziskave dokazujejo, da je
koloidno srebro edina poznana substanca, ki uničuje na stotine virusov, bakterij, glivic… in je
bolj učinkovita od kateregakoli modernega antibiotika. Čeprav se zdi to »odkritje« precej
novo, so ljudje že v davni preteklosti s pridom izkoriščali zdravilne sposobnosti srebra.
Zaradi njegovih antibiotičnih lastnosti so na primer s srebrnim kovancem razkuževali vodo.
Pri tem se mi poraja vprašanje:”Le kako so ljudje stoletja nazaj, ko znanost v današnjem
pomenu besede še ni obstajala, poznali zdravilne učinke srebra?” Čeprav niso imeli
mikroskopov, da bi lahko videli, kako deluje srebro na mikroorganizme, so to vedeli. Ker me
je zanimalo, od kod izvira to vedenje in zakaj ima ravno srebro tako močne antibiotične in
regeneracijske sposobnosti, sem se lotila raziskovanja. Ključ do odgovorov in starodavnih
skrivnosti zdravljenja je bila knjiga priznanega zdravnika Samuela Sagana z naslovom
Planetarne sile, alkimija in zdravljenje.
KAJ JE ALKIMIJA IN KAJ SO ALKIMISTI PRAVZAPRAV POČELI?
Slikar in mistik, Alex Grey, je o alkimiji dejal nekako takole: Kemike zanima zgolj kemična
sestava substance, medtem ko alkimisti zraven kemične sestave proučujejo tudi dušo
substance, njen energetski ustroj, vibracijo zavesti. V alkimiji se srečata znanost in
duhovnost. Kako je sodelovanje med znanostjo in duhovnostjo pomembno za globlje
razumevanje Univerzuma in življenja, povzema dr. Alber Einstein s sledečim rekom:
”Znanost brez vere je hroma, vera brez znanosti je slepa.”
ZAKAJ SO SE ALKIMISTI TAKO ZELO ZANIMALI ZA KOVINE?
Skupna lastnost kovin je, da prevajajo električni tok, kar je v bistvu energija. Kovina deluje
kot leča in vir kozmične energije življenja, ki teče skozi njo usmeri na specifično področje
delovanja. Ko so alkimisti raziskovali principe delovanja Univerzuma, so prišli do
pomembnega spoznanja, da se makrokozmos odraža v mikrokozmosu in bratno. Kakor
zgoraj, tako spodaj; kakor zunaj tako znotraj. To pomembno načelo je alkimistom
omogočilo, da so v kovinah videli mnogo več kot lahko opiše periodni sistem elementov in
globlje razumeli njihovo esenco. Naš makrokozmos oz. energije planetov našega osončja se
na Zemlji (naš mikrokozmos) pojavljajo snovno, tako v obliki kovin in kristalov, rastlin in
živali kot tudi človeka. Zaradi svojih prevodnih lastnosti pa so kovine tiste, v katerih se
najmočneje odraža specifična energija posameznega planeta. Rečeno drugače: Kovine so na
Zemlji tista materija, ki ima največjo sposobnost skladiščenja astralnih sil.
Pri proučevanju, skozi katero kovino deluje posamezni planet, so alkimisti prišli do sledečih
ugotovitev:
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MAKROKOZMOS /
PLANETARNA SILA
SIMBOLIZEM /
OPIS
PLANETARNE SILE

SONCE

LUNA

MERKUR

VENERA

MARS

JUPITER

SATURN

center, jedro,
vodja, božanski
kreator, glavni
vir življenjske
energije,
toplote in
svetlobe, nujno
potrebne za
življenje,
univerzalni jang
princip,
nesmrtnost

sprejemanje,
refleksija,
multiplikacija,
reprodukcija,
kaos,
plodnost,
voda,
regeneracija
in eliksir
mladosti,
univeralni
materinski,
ženski oz. jin
princip

fleksibilnost,
gibanje,
vzpostavljanje
povezav,
komunikacija,
izmenjava,
združevanje
navidez
nasprotujočih
si nasprotij
dualnega
sveta

pasivna
privlačnost,
superiorni
“yin knowhow”,
povezanost
z naravo,
visoka
svečenica,
dvigovanje
vibracije in
vstop v
spiritualne
svetove,
univerzalna
ljubezen

ogenj,
usmeritev,
zagon, akcija,
jasnost,
ostrost, moč
volje in
fokusa,
manifestacija

struktura,
ogrodje,
institucija,
meje,
omejitve,
mera,
definirana
osebnostna
struktura, vpliv
kronološkega
časa

MANIFESTACIJA
PLANETARNE SILE
NA PSIHOLOŠKI
RAVNI

samospoštovan
je,
samozaupanje,
odkritost in
neposrednost,
vodstvene in
organizacijske
sposobnosti,
veselje,
plemenitost,
brezpogojna
ljubezen,
aspiracija

plodna
imaginacija,
intenzivno
sanjanje,
sprejemanje,
senzibilnost,
čutnost in
sočutje,
fleksibilno
mišljenje,
prilagodljivost
,
spremenljivos
t, materinski
čut, ljubezen
do živali,
kuharske
sposobnosti

smisel za
humor,
nagajivost,
bistrost,
bliskovitost in
fleksibilnost
(mlad/-a po
duši),
adaptacijske
sposobnosti

dinamika,
bojevniški
duh,
tekmovalnost,
(pro)aktivnost
, “človek
izziva”,
močna
vitalnost,
visok nivo
libida, moč
volje,
ambicioznost,
moč
uresničevanja
lastnih želja,
jasna
usmeritev,
“vem, kaj
hočem”

Negativna
manifestacija
planetarne sile:
aroganca,
sebičnost,
prekomerna
ambicioznost in
diktatorske
tendence

Negativna
manifestacija
planetarne
sile:
kaotičnost in
neorganiziran
ost,
zamujanje,
sugestibilnost
in močan vpliv
okolja,
zasanjanost,
šibak focus,
opravljivost,
klepetavost,
strahopetnost
,
popustljivost,
lenoba,
sladkosnedno
st, jadikovanje

Negativna
manifestacija
planetarne
sile: splošna
dvomljivost in
nesigurnost,
neodločnost in
prekomerno
spreminjanje
mnenja

očarljivost
in šarm,
privlačnost,
lepota,
zapeljivost,
občutek za
harmonijo
in estetiko,
senzualnost,
nežnost,
umetniška
kreativnost,
globoko
poznavanje
zakonov
narave in
njenih
zdravilnih
moči,
sposobnost
vstopiti v
višje ravni
zavesti
Negativna
manifestacij
a
planetarne
sile:
malomarno
st,
brezdelje,
nebrzdano
predajanje
čutnim
nasladam,
neobvladov
anje moči
privlačnosti

ekspanzija,
vse, kar
ima veliko
razsežnost,
guru, ki
odkrije
svetlobo
sonca,
duhovna
razodetja,
znanje in
zakon,
dolga
potovanja
in
raziskovanj
a
vedrost,
veselost,
velikodušn
ost,
entuziazem
, visoka
motivacija,
duhovitost,
karizmatičn
ost,
velikopotez
nost, želja
po
potovanjih,
učinkovito
izkoriščanje
priložnosti

Negativna
manifestac
ija
planetarne
sile:
pomanjkanj
e
natančnosti
in
površinskos
t,
pretiravanj
e, težave
pri
poznavanju
in
sprejemanj
u omejitev

Negativna
manifestacija
planetarne
sile:
pesimizem,
depresija,
inhibicije,
ujetost
v
analitičnem
umu,
prekomerna
kritičnost,
nesposobnost
sprejemanja
rizika,
obžalovanje,
melanholičnos
t,
bridkost,
strahovi,
“hladna”,
pusta”
in

Negativna
manifestacija
planetarne
sile:
jeza, čustva
nasilnosti,
agresivnost,
brezobzirnost
, pomanjkanje
tankočutnosti
, vulgarnost

praktičnost,
“zdrava
pamet”,
prizemljenost,
fiksacije,
stabilnost,
zanesljivost,
potrpežljivost,
vztrajnost,
organizacijske
sposobnosti,
metodičnost,
čistoča in
urejenost,
natančnost,
samodisciplina
in
samoomejeva
nje,
previdnost,
asketizem
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MANIFESTACIJAPL
ANETARNE SILE
NA
TELESNI
RAVNI

MANIFESTACIJA
PLANETARNE SILE
NA
SNOVNI
RAVNI
ZDRAVILNI UČINKI
PLANETARNE SILE

srce in glavne
arterije,
kri,
hrbtenica kot
centralni
energetski
kanal oz. os po
kateri
se
prenaša
življenjska
energija,
hipofiza
in
sistem žlez z
notranjim
izločanjem
ZLATO
(Au)
bolezni srca in
ožilja, prirojene
bolezni,
alergije,
rak,
diabetes,
kronične
bolezni,
vse
vrste depresij
in izčrpanosti,
nepravilno
delovanje žlez z
notranjim
izločanjem,
šibka struktura
osebnosti
(psihoze,…)

dolgočasnaose
bnost,
nesposobnost
opuščanja in
sprejemanja,
rigidnost
vranica, koža,
kosti,
zobje,
mehur

telesne
tekočine,
meso
in
mehka tkiva,
želodec
in
celotni
prebavni ter
reprodukcijski
sistem, prsa,
možgani

živčni sistem,
pljuča, debelo
črevo,
mali
možgani,
lopatici,
ramena, kolki

ledvice,
seksualna
energija,
seksualni
organi, vrat,
glas,
stopala,
venozni
sistem

žolčnik,
prebavni in
drugi encimi,
metabolizem
oz.
telesni
(notranji)
ogenj, mišice,
arterije, dlani,
glava

jetra
in
nihove
metaboličn
e funkcije,
predel
sakruma,
stegna in
boki

SREBRO
(Ag)

ŽIVO SREBRO
(Hg)

BAKER
(Cu)

ŽELEZO
(Fe)

KOSITER
(Sn)

SVINEC
(Pb)

bolezni
prebavil,
paraziti
(virusi,
bakterije,
glivice,…),
slaba vitalnost
in
šibek
imunski
sistem,
hipohondrija,
histerija,
anoreksija in
druge motnje
hranjenja,
bolezni
maternice ali
reproduktivni
h funkcij

jecljanje,
disleksija,
problem
s
koordinacijo,
motnje
živčnega
sistema, srčna
aritmija,
bolezni
dihalnega
sistema

bolezni
ledvic,
izčrpanost
esencialne
in seksualne
energije, kar
se
lahko
kaže skozi
najrazličnejš
o patologijo,
spolno
prenosljive
bolezni,
krčne žile

vnetja,
vročina
in
druge motnje,
povezane
z
notranjim
ognjem,
otroške
bolezni
za
katere
je
značilna
visoka vročina
in
vnetja,
travme
in
šoki,
poškodbe in
rane
(ureznine,
zlom
kosti,
opekline),
stres,
visok
krvni pritisk,
bolezni srca

bolezni
jeter,
hepatitis,
bolezni, ki
jih
povzročajo
zlorabe in
pretiravanj
a (hrana,
droge,
alkohol,…),
debelost,
diabetes, ki
ga
povezujem
o
s
kronološko
starostjo

kronične
in
počasi
razvijajoče se
bolezni,
arterioskleroza
,
degenerativne
bolezni in vsi
procesi
pospešenega
staranja,
trdovratne
kožne bolezni,
fobije,
obsesivno
kumpolzivna
motnja

Na primer: Srebro je koncentrirana Lunina energija, medtem ko je baker materija, v kateri je
skoncentrirana energija Venere, zlato pa je tista snov na Zemlji, ki poseduje moči Sonca. S
tem mističnim vedenjem postane razumljivo, zakaj so alkimisti tako strastno raziskovali
kovine in skušali uporabiti njihove moči za zdravljenje oz. nesmrtno življenje. Naj zgolj
omenim, da so žlahtne kovine predstavljale izjemno dragocenost že starodavnim
civilizacijam. Glede na to, da takrat zlato še ni bila osnova celotnemu monetarnemu sistemu
izmenjave, so imele žlahtne kovine, dragi kamni in kristali za takratne ljudi verjetno
drugačen, globlji pomen kot ga imajo danes. Lahko bi dejali, da je bilo v faraonu vsaj toliko
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alkimista kot vladarja, njegova krona iz zlata pa alkimistično orodje za uspešno opravljanje
lastnega poslanstva.
Šele s poznavanjem alkimističnega pravila zdravljenja »enako se zdravi z enakim« (klin se s
klinom izbija), postane razumljivo, zakaj ima npr. srebro antibiotične lastnosti oz.
sposobnost uničiti viruse in bakterije ter širjenje okužb. Ko je na nebu luna, se ozračje
ohladi, vse postane bolj vlažno, kar so idealni pogoji za rast bakterij, virusov in plesni. Tako
kot soj lune in noč ohladi čez dan razgreto zemljo, tako obloge gaze, prepojene s koloidnim
srebrom, pomirijo vnetja našega fizičnega telesa.
Vsemu znanju navkljub pa so alkimisti naleteli na težavo, ko so želeli to neizmerno zdravilno
moč kovin uporabljati za zdravljenje fizičnega telesa. Znano je namreč dejstvo, da je vnos
kovin v telo toksičen. Ker so vedeli, kako učinkovito bi lahko s pomočjo kovin korigirali
psihološke in zdravstvene probleme ter odpravili vzroke nastanka prenekaterih bolezni, so
izvajali razne eksperimente z namenom ekstrahirati moč kovin v obliki, ki je prijazna
notranjemu okolju našega telesa.
A prava rešitev omenjenega problema je prišla šele z razvojem moderne znanosti. To je le
dokaz več, da se ključ do “zaklada, zdravja” skriva v integraciji znanosti in duhovnosti. Danes
lahko s pomočjo električnih naprav proizvedemo koloidno raztopino nanodelcev ali ionov
kovin, ki so tako majhni, da ne motijo telesnih kemičnih procesov, še vedno pa uspejo v
notranjost telesa prenesti zdravilne informacije. S pomočjo električne energije in
nanotehnologije lahko tako iz vsake kovine naredimo zdravilo.
Za zdravje, lepoto, vitalnost, dobro počutje, zviševanje nivoja življenjske energije in
preprečevanje procesov staranja so najbolj uporabljane koloidne raztopine srebra, zlata,
bakra, cinka, magnezija, kalcija, železa...
V naslednjih številkah revije Derma & Hair bodo podrobneje predstavljene posamezne
koloidne raztopine kovin, njihova uporaba in delovanje.
ZAKAJ JE ALKIMISTE ZLATO TAKO ZELO PRIVLAČILO
“Alkimija obstaja zato, da vsakdo išče svoj zaklad, ga najde in da si želi postati še boljši, kot
je bil v prejšnjem življenju. Svinec bo igral svojo vlogo dokler ga bo svet potreboval. Šele nato
se bo spremenil v zlato. Alkimisti dokazujejo, da se vse okrog nas izboljšuje, če se
izboljšujemo sami.” Paulo Coelho, Alkimist

www.tulatempel.com

Iz alkimistične perspektive ZLATO ni zgolj žlahtna kovina, temveč snov, ki je dosegla najvišjo
evolucijsko stopnjo in postala popolna. Zlato nosi najvišje vibracije zavesti, vibracije čiste
ljubezni, ki edina zares zdravi. Ker gre za t.i. »nesmrtno kovino«, je alkimiste izjemno
zanimal proces nastanka zlata. Verjeli so namreč, da bi jim bila s tem razkrita skrivnost
nesmrtnosti telesa in transformacije zavesti v razširjeno stanje zavesti t.i. Zlate dobe.
Vedenje o mističnih postopkih, s katerimi lahko pospešimo proces evolucije (tako materije
kot duše) k dovršitvi kreacije na materi Zemlji, naj bi skrival »kamen modrosti«
(Philosopher's stone). Tako so tisti alkimisti, ki so našli »kamen modrosti«, poznali postopek
za transmutacijo kovin iz obstoječe fizične strukture v strukturo, ki je po zakonih svete
geometrije popolnejša. S tem je postajala kovina vse žlahtnejša dokler ni zažarela v čistosti
zlata.
S pomočjo alkimističnih postopkov t.i. DUHOVNE ALKIMIJE pa je poleg kovin mogoče
transformirati tudi človeško bitje oz. njegovo energetsko strukturo, da prične vibrirati na
višji evolucijski ravni, višjih frekvencah, sinhronih s kozmično zavestjo. Preprosto povedano
gre za proces, skozi katerega se iz sna prebujamo v Zlato dobo čistega zavedanja, da je vse
kar je LJUBEZEN, s čimer zažarimo v svoji polni moči, v vsem, kar smo. In ker je ljubezen duša
zlata, ima zlato neverjetno moč, da nas v tem procesu osebnostne rasti podpre .
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Za terapije in svetovanje pri uporabi koloidnih raztopin se obrnite na Vido Gostenčnik. Gsm:
040 558 405, e-mail: vida.gostencnik@gmail.com ali poiščite več informacij na spletni strani:
www.tulatempel.com

