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Alkymiens mysterier Mérelle Mérelle Hent PDF Forlaget skriver: Alkymi er en ældgammel teknisk og
esoterisk viden, som i vore dage for en stor dels vedkommende ligger skjult i form af myter, eventyr og

uforståelige symboler. På det fysiske plan er alkymiens principper bl.a. nedlagt i middelalderens katedraler.
Alkymi er kunsten at fremstille guld af simple metaller, men ingen af de bøger, der gennem århundreder er
skrevet herom, har røbet hele hemmeligheden. Den relativt enkle proces, der fører til de Vises Sten — stoffet,

der kan forandre et metals atomstruktur til guld — er stadig en hemmelighed, der kun kendes af nogle
enkelte.

Men mindst lige så vigtig som den fysiske transmutationsproces, der forvandler uædle metaller til ædle, er
den åndelige transformationsproces, alkymisten gennemgår.

Beskæftigelse med alkymi kan opfattes som en selvudviklingsproces, hvor åndeligt og fysisk arbejde går side
om side og som, når det lykkes, fører til helhedsindsigt og integration.

Mérelle er et pseudonym for en kvindelig dansk alkymist, for hvem dette arbejde er lykkedes.
Hun beretter her om sin vej til målet og giver eksempler på en række eksperimenter, som den søgende selv

kan gøre efter.
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