АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ [ Част І: КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ]

За да запазим „ПЕПЕРУДАТА НА КЪСМЕТА”, кацнала на нашето рамо, е
необходимо да балансираме емоциите си и разумно да следваме мечтите си, без да ги
превръщаме в камъни по Личният ни път към щастието. Възприемаме интуицията
като нашето шесто чувство, което ни предпазва от неприятности, предусещайки
събитията. Когато пренебрегваме това чувство, ние постепенно губим усета си за него,
подчинявайки интуицията изцяло на поривите на нашите емоции, амбиции, капризи,
диктувани от нашето Его. Така, интуицията си остава заключена на физическо ниво,
циркулираща между нашите желания, страсти, гладове, условни рефлекси и хормони,
пораждайки различни физически неразположения, с които впоследствие трябва да се
борим. В търсене на причините за изгубеното щастие в заобикалящия свят, ние се
скитаме из „лабиринта на нашата психика“, несъзнателно произвеждаме недостатъци
и провали, които погубват истинските ни ценности и дарби, оставяйки ги дълбоко
заровени в „Ковчежето на нашата Душа”. Заслепени от блясъка на наградите, които
Егото ни обещава, пропускаме шанса да срещнем и да изявим истинското си АЗ.
Подминаваме „нишките на Ариадна” и оставаме глухи за гласа на Интуицията, която
тихичко, но непрестанно ни нашепва: „..да си щастлив е пътят...” и ни подсказва
вярният избор – посоката на Личният ни път. (стр.16,29,36,37-38,43,146-148,149,150,152,153,156,170)
Щитовидната жлеза е тази, която ни принуждава, осъзнато или не, да се
запознаем с истинската същност на нашето Его, изпращайки ни различни физически
или психични изпитания по пътя на хормоналната сигнализация, някои от които и с
автоимунен характер. (стр.43,57,86,160,192) По този начин, нашето Шесто чувство ни заставя
да навлезем по-дълбоко в „Крепостта на нашето Его”, да се вслушаме във вътрешният
си глас, да преоткрием „Храма на нашето Аз”.

ОБЛАГОРОДЯВАЩАТА СИЛА НА ИНТУИТИВНАТА ЕНЕРГИЯ
За да можем пълноценно да се ползваме от Интуитивната сила е необходимо
да познаваме и владеем първичността във всичките й прояви. Реактивният Калций
(Ca++), управляван от хормоните на щитовидната жлеза, е носителят на Първичната
сила в телата ни, изразяващ нашето Его и проводник на Интуицията. От начина по
който ползваме Първичната сила, зависи реактивността на калция, определящ
здравето на двигателната, имунната и сърдечно-съдовата системи. Проницателността
на Интуицията ни зависи преди всичко от Сърдечността, с която се отнасяме към
себе си и другите. Коравосърдечността, например, сковава костите и ставите, калцира
съдовете, артериите, и дори! Интуицията ни, а малодушието „изяжда мускулите и
фосфора в костите”. Душевната сила (прилагана чрез магнезия Mg++++++), може да отключи
Сърдечната енергия (чийто проводник е елемента хлор Cl-), с която да приемаме и
отдаваме свободно Любовта на Духа (носена от фосфора P). Аденозин трифосфат
(съдържащ три молекули фосфор в мощен енергиен комплекс с магнезия ATP-Mg2+), е клетъчната
енергийна валута, (физическият израз на Духовната сила), чрез която се осъществяват
почти всички жизнени процеси в нашия организъм. Енергийният обмен, т.е.
Интуитивната циркулация в живота ни, зависи от Сърдечността, с която прилагаме
Първичната сила в трите нива на Съзнанието си, изявени на физическо ниво чрез
K+++), Разумният натрий (N
Naa+++) и Съзнателната
елементите на Интуитивният калий (K
S)). (стр. 51,157) Единствено в състояние на вътрешен мир можем да възприемаме
сяра (S
гласа на Интуицията, която ни дава нужните решения. В телата ни, този баланс се
поддържа от елементите на калия и хлора. Клетъчният обмен, синтезиращ АТР енергията,
се задвижва от натриево-калиевия транспорт, в зависимост от електрохимичния заряд на
калция. (стр.13,14,15,17,18,29,33,35,36,44,51,63,100,102,111,117,123,132,133,137,144,145,174,176,179,182)

СЪЗНАТЕЛНИЯТ МЕТАБОЛИЗЪМ – ДОГОВОР ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ
Животът е постоянен поверителен обмен на Любовта. Ншият метаболизъм
показва дали сме добри проводници на Любовта, внасяме ли достатъчно грижа и
благодарност в това доверено партньорство със живота. (стр.13,17,32,43,93,99,144,157,161,189)
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