Co je to
Smaragdová deska?
Předmět označovaný tradičně jako „Smaragdová deska“ je neodmyslitelně spojen se jménem
Hermes Trismegistos, řecké jméno pro legendárního egyptského poloboha Thotha, který
údajně vynalezl hieroglyfy (písmo), kalendář, měření času a dal základ všem prastarým
znalostem. Své vědění zaznamenal v „Thothově knize“, která byla uchovávána
v katakombách ve městě Heliopolis. Stará legenda vypráví o tom, že Alexandr Veliký nalezl
po dobytí Egypta Hermův hrob, nalezl v rukou mumie smaragdovou destičku, v níž byly
vyryty základní zákony vesmíru. Od té doby je text neustále přepisován a stal se základem
všech esoterických znalostí. Text Smaragdové desky je nutné správně pochopit, což ovšem
záleží vždy na vzdělání a inteligenci čtenáře. Posuďte sami (kurzívou je možný výklad):
1. Je pravdivé, je jisté, je skutečné!
V první větě je konstatováno, že vše dále je nutno brát jako základní a všeobecnou pravdu.
2. Hle, co je nahoře, je jako to, co je dole a to, co je dole, je jako to, co je nahoře. Dílo zázraků
jednoho jediného.
Makrokosmos i mikrokosmos má stejné zákony a je dílem Stvořitele. Vše souvisí se vším.
3. Jak všechny věci vznikly z této základní látky jediným postupem.
Hmota má jednotnou strukturu, vše sestává ze základních částic.
4. Jeho otcem je slunce, jeho matkou měsíc, vítr jej nosil ve svých útrobách, země jej živila.
Zde jsou zřejmě vyjádřeny různé základní projevy stvořitele.
5. Je otcem kouzel, strážcem zázraků, dokonalý svými silami, oživovatel světel.
Vše se děje na základě Boží vůle.
6. Oheň, jenž se stává zemí.
Pravděpodobně se jedná o přeměnu energie na hmotu.
7. Odděl zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a moudře.
Vše se skládá ze hmoty a energie dvojího druhu. Podstata je materiální a duchovní povahy.
8. A v něm je síla nejvyššího a nejnižšího. Tak se staneš vládcem nad nejvyšším a nejnižším.
Neboť s tebou je světlo světel, proto před tebou prchá temnota.
Pochopíme-li podstatu, můžeme ovládnout hmotu i vesmír. Vědění je vše.
9. Silou všech sil překonáš každou jemnou věc a pronikneš do každé hrubé věci.
Silou vědění lze ovládat a měnit vše, co existuje.
10. Podle vzniku velkého světa vzniká malý svět, a to je moje sláva.
Procesy v mikro i makrosvětě probíhají analogicky.
11. Toto je vznik malého světa a podle něho postupují učenci.
Učenci vědí, jak přeměňovat a tvořit hmotu ze základní podstaty.
12. A proto jsem byl nazván Hermes Třikrát Veliký.
Protože jsem znal všechna tato tajemství vesmíru.
Náš výklad je jen jednou z možných interpretací. Snahou Herma Trismegista bylo zřejmě
sdělit podstatu základních kosmických zákonů, které lze shrnout i takto:
• Všechny děje ve vesmíru spolu souvisejí.
• Vše existuje ve dvou protipólech.
• Vzájemným působením protipólů vzniká energie, tvořící novou realitu.
• Všechny děje probíhají cyklicky v určitém rytmu.
Podobné základní zákony nalezla i H.P. Blavatská v tajuplné knize „Dzyan“, podle níž lze vše
charakterizovat těmito výroky:
• Vše existuje. Nic nevzniká ani nezaniká, pouze se přeměňuje.
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Každá hmota je „živá“. Vše je v neustálém kmitavém pohybu. Hmota je nositelkou života.
Člověk je mikrokosmos. Je v něm obsaženo vše.
Všechno je spojeno se základní příčinou – absolutním vědomím.
Všechno je hierarchicky řízeno podle ideálního plánu.

