ESOTEERINEN ALKEMIA ELI
ENERGIOIDEN MUUNTAMINEN
Kaikkein yleisin käsitys alkemiasta on, että sen katsotaan liittyvän vain metallin
jalostukseen, siis muuttaa epäjalot metallit jaloiksi. Asia varmaan näin onkin
metallurgiassa, mutta kun alkemia oppi siirretään koskemaan ihmisen sisäistä
maailmaa, joudutaan usein pulaan. Kuinka voin muuntaa energioita itseni sisällä
niin että pääsen esoteeriselle henkiselle alueelle? Siinä onkin kysymys, joka
usein vie meidät koko elämän mittaiselle tutkimusmatkalle omaan itseen.
Peruskysymyksenä on aina energian tutkiminen. Miksi energioiden tutkiminen
sitten on tarpeellista? Tarpeellista se on siksi, että kaikki mitä meissä tapahtuu
on juuri energioiden muuntumista, mutta kuinka vähän me olemme tietoisia
siitä, mitä meissä kunakin hetkenä tapahtuu ja miksi tapahtuu. Kaikki
ajatuksemme, kaikki tunteemme ovat pohjimmaltaan energioiden muuntumista,
mutta me emme huomaa sitä mitä meissä tapahtuu. Teemmepä sitten mitä
tahansa elämässämme – ajattelemme tai tunnemme tai liikumme harjoittelemme käyttämään erilaisia energioita mitä nuo toiminnot vaativat.
Kun opimme harjoittelun kautta ymmärtämään kuinka ihmisen sisäisiä
energioita, niin ajatuksia, tunteita kuin seksuaalisiakin tapoja, käyttäytymistä
voidaan muuntaa, niin näemme mitä energiat voivat meissä saada aikaan.
Sisäinen alkemia on energioiden muuntumista oman itsen sisällä. Kun ihminen
tulee ensin tietoiseksi sisäisistä lainalaisuuksista, periaatteista ja
menettelytavoista, hän saa itselleen UUDET TYÖVÄLINEET, jotka
mahdolistavat hänen oman henkisen, sisäisen mudonmuutoksen.
Uudelleensyntyminen on; ”Ihmisen on synnyttävä sisäisesti uudelleen,
ennenkuin hän voi astua sisälle Jumalan valtakuntaan.”

Maapallolla esiintyy kahdenlaista elämää. Toinen on näkyvä ja ulkoinen elämä,
jossa me kaikki olemme mukana ja jota voidaan kutsua myös tapahtumien
virraksi. Toinen elämä on näkymätöntä luomisvoiman elämää, johon
osallistumisemme riippuu omasta valinnastamme. Ihmiskunnan suuri enemmistö
tyytyy elämään ensinmainittua elämää. Muutamat etsivät toista, koska heillä on
tunto luomisvoimaan osallistumisen tarpeesta ja oivallus siitä, että jollemme
siihen olastu, olemme vain puolinaisesti tai tuskin senkään varran eläviä.
Henkinen kehitys ei nykypäivänä vaadi vetäytymään vastuunalaisuudesta tai
tekemään hankistä elämää ammattiasiaksi, vaan henkinen kehitys edellyttää
täydellistä mukanaoloa ulkoisessa elämässä ja sisäisesti sitoutumista
itseenkohdistuvaan työhön, päämääränä oma ja viime kädessä universaalinen
kehitys.

