АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ [ Част ІІ: ВЛАСТЕЛИНИТЕ НА ЖИВОТА ]

Подобно на мита за Прометей, който още от преди 2700 години
подсказва, че за да се прояви пречистваща огнена сила на Съзнанието, човек
трябва да се изправи пред омразата, страданията и изпитанията, за целите на
нашата работа разглеждаме предимно деструктивните прояви на жизнената
енергия (стр.20,29-31,56-58,86,111,190), стремяща се да възстанови нарушения баланс, за
да открием ценностите в техния противоположен край. (стр.93,94,147,153,191)
Контролиращите енергийни меридиани на „повелителите на Огъня” са
в нашите ръце. Меридианите на Перикарда и Сърцето протичат от вътрешната
страна на лявата ръка, започвайки от пред- и под-мишницата. Ин-инергията
на Перикарда концентрира Интуитивната сила във върха на средния пръст, а
ин-енергията на Сърцето – Духовната ни сила в основата на вътрешната страна
на нокътя на кутрето. Меридиана на Тройния нагревател (Щитовидната жлеза)
започва от изхода на емоционалната енергия в нокътя на безименния пръст, а
ян-енергията на Тънките черва се възпламенява от материалната вибрация на
Духовната енергия, концентрирана в кутрето. Двата меридиана се изкачват от
външната страна на дясната ръка към главата и завършват пред ушния канал
– до една от крайните точки на меридиана на Жлъчната енергия. (стр. 24,28,40,108)
За да разберем истинската същност и роля на нашето Сърце –
„повелителят на нашия Огън”, ще е необходимо детайлно да се запознаем с
качествата на Огнения елемент, разпалващ различни съзнателни и
ментални прояви, (стр.13,21,57-59,93,94,191) управлявани от „астрологичните пазители
на Огъня”, в лицето на зодиакалните знаци Телец (стр.41), Близнаци (стр.118), Рак
(стр.119), и Лъв (стр.120), но и на тяхното физическо проявление в нашия организъм.
Свикнали сме максимално да използваме, задържаме или разхищаваме благата, които
нашите органи грижливо ни предоставяат всеки ден, без да се замисляме за принципите и
законите, които управляват живота в нашия организъм. Цял живот бързаме, устремени към
целта на амбициите, гонени от страх, да не би съдбата да ни отнеме щастието, преди да сме го
изпитали и взели в собствените си ръце, и не забелязваме, че то е неотлъчно с нас. Едва, когато
се изправим пред прага на някое сериозно житейско изпитание или заболяване, осъзнаваме, че
безотговорно пропиляваме най-ценните дарове, които Природата и Жизнената енергия са
отредили за всеки един от нас, в началото на живота ни. (стр.1,13,31,37-38,153,157,167,170,190,192,197)

АСТРОЛОГИЧНИТЕ ПАЗИТЕЛИ НА „БОЖЕСТВЕНИЯ ОГЪН”
Чистият Ум и Силният Дух облагородяват Егото и създават условията за
плодотворната Сърдечност, раждаща Гениалността. Единствено Геният на Сърдечността може
да получи и носи Божествения огън на Мъдростта, Правдата и Любовта, създаващи всички
блага на Земята и в материята. Ето защо, Божественото Съзнание е поставило Астрологични
стражи на нашите физически и материални изяви. (стр.17,38,80,93,106,131-132,153,157,170,184)
Щитовидната жлеза пази стремежа ни за притежание, чрез енергийните елементи
на Огъня (ян) и Земята (ян), под знака на Телеца, стремящ се да разшири Съзнанието, чрез
Интуитивната сила. (стр.36-38,41,94,179,191,192) Перикарда и кръвоносната система се стремят да
обогатят есенциалната жизнена сила с кислород и светлина, чрез пречистващите елементи
на Огъня (ян) и Въздуха (ин), под знака на Близнаци, управляващ двойнственият характер на
Егото, родено от силата на Духа и плодовитостта на Душата. (стр.13,14,22,106,111,118,123,146,175,194)
Тънките черва регулират нашата емоционалност, чрез енергийните елементи на Огъня (ян)
и Водата (ин), под зодиакалния воден знак на Рака. Астрологичната задача на Рака е да
пречисти нашето първично Съзнание и да отключи чувствителността ни за сферата на
Сърдечността. (стр.15,17,32,81,90,99,119,171,173) Сърцето управлява Огъня на Живота и в неговата
ритмичност е скрит пулса на Безкрайното Съзнание. (стр.195) Сърцето съхранява нашата
„Божествена искра” и я защитава не само от външни въздействия, но и от нашите
разрушителни егоестични прояви, чрез пречистващите елементи на първичния Огън (ян) и
Слънчевия Божествен Огън (ян), под астрологичния знак на Лъва. (стр.13,89,111,114,120,184,191,193)
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