АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Точката на Равновесието
Сигурно, поне веднъж в живота си, сте се възхищавали и питали:
Как балерините и гимнастичките успяват да правят толкова съвършени и
красиви движения, докато се въртят в пирует, например?
Сигурно сте забелязали, че те не гледат нито на горе, нито надолу,
докато описват с телата си невероятните кръгове.
Всъщност, те избират най-отдалечената точка на своя хоризонт,
и независимо от скоростта на въртенето и сложността на движението,
погледът им винаги попада в тази точка, при завършването на всяко завъртане.
Ако обаче внимателно наблюдаваме състезателите по фигурно пързаляне,
догато правят спинове, ще открием, че те проектират тази точка някъде вътре в
себе си и правят красивите кръгове върху леда ... със затворени очи....
Точно както Земята, обикаляйки в орбита около Слънцето, се върти около себе
си, за да запази своето равновесие – своята равновесна точка на съществуване.
Когато на 4 юли Земята достига най-отдалечената си орбитална точка от Слънцето точката на Апохелия, тогава Слънцето спрямо Земята достига своя Апогей – най-високата
точка на северния небосклон, и огрява северното полукълбо най-силно, поради правия ъгъл,
който слънчевите лъчи образуват спрямо земната повърхност.

Всички Те, поели по своя път към Апогея, „където ще заблестят
най-силно в небесата”, просто следват своята равновесна точка,
защото знаят, че след всеки Апогей следва Перигей – точката на
най-близкото взаимодействие (или гравитационно притегляне)!
Ние - земните жители, наблюдавайки от личната си точка на съществуване, възприемаме
точките на Апогея и Перигея като върхове и падения в прекия и преносния смисъл на нашия
живот. А ако извисим личната си гледна точка до тази на Висшия наблюдател на процеса,
бихме установили, че просто сме "фиксирали момент от едно красиво равновесие в движение”.
Ние именно за това сме тук – да опознаваме и да разширяваме кръгозора си.
Да се учим да овладяваме висшите и да облагородяваме низшите енергии, докато един ден
човешката цивилизация не постигне равновесната си точка в своя Апогей на съществуване,
без да допуска последващо падение и без да се налага да плащаме цената на невежеството с
болести и страдания.

Повтарайте медитацията от предишните две страници (стр.1 и 2) ,
докато не постигнете своята точка на равновесието,
или когато я изгубите в хаоса на събитията.

Вашата равновесна точка ще ви помогне
да намерите отговорите и решенията вътре в себе си!
Когато правите наблюденията и медитацията от стр.2, се опитайте да
почувствате как хаосът поражда чувства на ред и хармония,
някъде вътре във Вас.
Запазете „ подредените” усещания и ги приложете в ежедневието си!
АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО ИЛИ ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ В АПОГЕЯ
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