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Aurul din cea de-a o mia dimineaþã

1. Elixirul de viaþã lungã
al alchimiºtilor
Acest capitol prezintã cum dupã 20 de ani
de cercetãri, în plin secol XX, un alchimist
a reuºit sã reconstituie Elixirul de aur de
gradul întâi, deschizând astfel calea pentru
medicina anti-atomicã de mâine.
Principalele preocupãri ale Magilor din vechime constau
în decelarea ºi captarea forþelor universale din jurul nostru.
Ei urmãreau îndeosebi prepararea Remediului universal,
care sã menþinã corpul într-o stare bunã de sãnãtate ºi sã-i
prelungeascã existenþa, permiþând astfel elitelor sã îºi ducã
la bun sfârºit sarcinile ºi misiunea, graþie experienþei astfel
obþinute.
Se crede cã, încã din Antichitatea cea mai îndepãrtatã,
iniþiaþii – care dispuneau de o cunoaºtere parþial dispãrutã –
aveau acces la secretul unei tinereþi aproape fãrã sfârºit.
Legenda evocã adeseori Elixirul de viaþã lungã, destinat
luptei împotriva bãtrâneþii ºi a degenerãrii fizice. Mai aproape
de timpurile noastre, se spune cã Aurul potabil al
Alchimiºtilor poseda minunate virtuþi vindecãtoare care
puteau vindeca bolile cele mai grele ºi puteau regenera
organismul, prelungind astfel viaþa celui care îl deþinea.
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Chiar dacã în zilele noastre nu mai avem parte de
asemenea licori miraculoase, civilizaþia modernã ne oferã
anumite compensaþii: tehnicile medicale ºi chirurgicale actuale,
necunoscute altãdatã, pot combate bolile cu o eficacitate sporitã.
Pe de altã parte, viaþa modernã, cu ritmul ei trepidant, poluarea
atmosferei ºi a apei, nenumãratele radiaþii care ne înconjoarã,
au condus la apariþia unor noi boli, în faþa cãrora ne dovedim
adeseori neputincioºi. Aºa se explicã de ce numeroºi cercetãtori
considerã necesar sã fie puse bazele unei noi medicine, care
sã se inspire din concepþiile celor din vechime. Aceasta este
chiar calea pe care am ales-o noi, cãreia îi consacrãm de altfel
aceastã lucrare.
PRIMELE OBSERVAÞII. PRIMELE ANALOGII ESENÞIALE
Pentru a înþelege mai bine importanþa subiectului nostru,
este necesar sã observãm cu multã atenþie Natura ºi sã ne
îndreptãm atenþia asupra aspectelor cele mai subtile ale
fenomenelor, atunci când acestea par sã se supunã unor legi
necunoscute nouã, aflate adeseori în contradicþie cu legile
fizice care ne sunt familiare. Într-adevãr, noi suntem înconjuraþi
de tot felul de forþe invizibile, universale, eterice sau fluidice,
care participã la derularea vieþii plantelor ºi animalelor, fiind
guvernate de legi contrare legii gravitaþiei, spre exemplu.
Dacã privim plantele, florile, lianele care îºi îndreaptã tijele lor
flexibile, pline de sevã, cãtre cer, dacã privim trandafirii din
grãdina noastrã, ai cãror muguri se îndreaptã ºi cresc înainte
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de a se deschide, fãrã ca aceastã creºtere în greutate sã parã
a deranja tija fragilã care îi suportã, putem trage concluzia cã
pentru aceste plante, legea gravitaþiei nu conteazã prea mult.
Totul se petrece ca ºi cum seva le-ar umple tijele sub presiunea
unei pompe invizibile, plasatã undeva la nivelul rãdãcinii,
menþinând astfel ansamblul în forma sa obiºnuitã. Dacã
smulgem aceºti trandafiri pentru a-i transplanta în altã parte,
vom constata cu uimire cã în pofida tuturor precauþiilor noastre,
în timpul scurtului sejur al plantei în afara solului, efectul de
compresiune de care vorbeam anterior înceteazã cu desãvârºire;
tijele se îndoaie sub greutatea florilor, pentru a nu-ºi reveni
decât câteva zile mai târziu. Vom remarca, de asemenea, cã
aceastã redresare nu se produce într-o manierã progresivã,
fiind mai accentuatã la rãsãritul soarelui, în timp ce tijele au
tendinþa sã se îndoaie mai mult în cursul zilei. Vom realiza
astfel cã forþele vii, invizibile, care acþioneazã în sens invers
forþei gravitaþiei, se manifestã mai puternic dimineaþa decât
seara.
Magii din vechime ºi-au fondat o mare parte din
cunoaºterea lor pe o serie de observaþii de acest fel, cãci
forþele invizibile a cãror acþiune am descris-o pentru cazul
trandafirilor acþioneazã deopotrivã asupra tuturor plantelor,
efectele lor fiind mai puternice primãvara ºi la rãsãritul
soarelui. Aceste forþe acþioneazã în egalã mãsurã ºi asupra
oamenilor. Într-adevãr, dacã privim un copil care aleargã, se
zbenguie, sare, putem constata cã el nu pare sã-ºi simtã
greutatea corpului, a capului sau a picioarelor, la fel ca ºi tija
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care nu resimte greutatea florii. Dimpotrivã, un bãtrân merge
lent ºi greoi, cu capul între umeri, ca ºi cum, cu vârsta,
greutatea sa fizicã ar învinge forþele vii ale tinereþii. Dacã
am descoperi aºadar un instrument prin care sã captãm
aceste forþe vii, ori sã le condensãm într-un preparat
complicat pentru a le administra apoi omului, acesta ºi-ar
putea regenera organismul, prelungindu-ºi astfel existenþa
pânã la o vârstã foarte înaintatã. Aceasta este ideea care lea trecut prin minte vechilor Magi în demersul lor de a cãuta
Remediul universal sau Elixirul de viaþã lungã.
Existã însã ºi un alt fenomen, mult mai curios decât cel
precedent ºi extraordinar de interesant. El poate fi observat
primãvara, la începutul zilei, atunci când cerul este senin, de
pildã într-un lan de grâu: este vorba despre fenomenul perlei
de rouã. Încã înainte de rãsãritul soarelui, când temperatura
este destul de coborâtã încã, putem constata cum umiditatea
din sol iese ºi urcã de-a lungul tijelor plantelor, dând naºtere,
la extremitãþile acestora, unor minunate picãturi de rouã,
care se evaporã apoi la rãsãritul soarelui, formând o pâclã
de ceaþã. Nici de aceastã datã forþa gravitaþiei nu pare sã
acþioneze, cãci aceastã rouã se miºcã în sens invers picãturilor
de ploaie, care cad la pãmânt dupã ce s-au condensat.
Aºadar, putem trage concluzia cã roua, la fel ca ºi seva
plantelor, posedã proprietãþi particulare. Aºa se explicã de
ce spagiriºtii din vechime o utilizau în preparatele lor pentru
a capta forþele universale, a cãror existenþã am demonstrato prin observaþiile precedente.
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Vom reveni asupra acestor subiecte de-a lungul acestei
lucrãri, dar considerãm important sã indicãm încã de la
bun început raþiunile pentru care Tradiþia a acordat o
asemenea importanþã preparatelor pe care le vom descrie
în continuare.
DIMINEAÞA MAGICIENILOR
O ZI DE PRIMÃVARÃ.

ÎNCEPE ODATÃ CU AURORA.

Încã de la primele observaþii de acest tip, anticii ºi-au
propus sã descopere o modalitate eficientã de captare a forþelor
vii ale tinerelor plante de primãvarã, umflate cu sevã. În
continuare, ei au cãutat o modalitate de a realiza un preparat
spagiric care sã poatã condensa aceste forþe, astfel încât ele sã
fie asimilabile de cãtre organismul uman. Racordat astfel la
sursele necesare menþinerii echilibrului sãu, acesta putea apoi
sã combatã singur ºi eficient instalarea degenerãrii sale.
Aºa a apãrut ideea cãutãrii Materiei prime capabilã sã
reþinã aceste forþe vii. În acelaºi timp, trebuia gãsitã o
metodã prin care sã se poatã intra în posesia plantelor în
momentul aurorei, pentru a asigura astfel cea mai bunã
conservare posibilã a elementelor cele mai subtile. Pentru
acest scop, plantele au fost închise în interiorul unui recipient umplut cu roua proaspãtã, culeasã de asemenea în
zorii zilei. Numeroase lucrãri din Antichitate descriu
ansamblul acestor operaþii; personal, le-am descris într-o
lucrare anterioarã, pe care am scris-o în anul 19481 .
1

Armand Barbault: Elixirul de viaþã lungã, Ed. Niclaus Paris.

Elixirul de viaþã lungã al alchimiºtilor

28

În schimb, atunci când vine vorba de Materia primã, a
cãrei unicitate o recunosc cu toþii, Alchimiºtii rãmân muþi cu
desãvârºire. Aceasta este cea care condenseazã în sânul ei
forþele vii captate, reþinându-le laolaltã de-a lungul unui
proces lent ºi progresiv de transformare, care conduce la
metamorfoza sa. Substanþa devine astfel Plãmada principalã,
care are principala proprietate de a deschide metalele,
separând acea parte din ele care este cea mai subtilã ºi cea
mai bogatã în reziduuri fizice ºi materiale. Aceastã parte
subtilã a metalelor este folositã apoi la prepararea remediilor
spagirice. La fel ca ºi mulþi alþii înaintea mea, m-am gândit
ºi eu multã vreme cã s-ar putea prepara, pornind de la
plante, de la seva lor ºi de la rouã, un elixir stabil ºi eficace.
Am crezut, de asemenea, cã acest lucru poate fi realizat ºi
pe plan mineral. Nu mi-a trecut însã nici o clipã prin minte
cã era necesar sã combin planul mineral cu cel vegetal, cã
Materia primã era un ansamblu alcãtuit din toate aceste
elemente vii capabile de evoluþie, de o transformare
progresivã, în funcþie de tratamentele la care le supune
Adeptul. Dupã ce am umplut numeroase recipiente ermetic
închise cu plante proaspete, scãldate în rouã, inspiraþia ºi
ghizii mei interiori m-au condus cãtre ideea unei materii noi,
care sã serveascã drept suport acestui ansamblu, pentru a
deveni astfel ceea ce Anticii numeau Turba Filosofilor.
Alegerea acestei materii, prepararea ei, intrarea în posesiunea
ei, pe scurt, toate caracteristicile sale, vor face obiectul unui
capitol separat. Deocamdatã, vom indica doar cã ea a fost

