АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ [ Част ІІ: ВЛАСТЕЛИНИТЕ НА ЖИВОТА ]

укрепи имунната и защитна функция на кожата, но може да предизвика
алергии и дълго незарастващи рани. Като основен двигател на моторните
функции на тялото, далакът регулира мускулатурата и мазнините, но също и
анаболитните и катаболитни процеси. (стр.21,43-48,94) Устата е израз на Любовта, но
и външният отвор на Далака. По устните може да определи качеството на
далачната функция. Ето защо, при отпаднал имунитет в устата се появяват
афти, а по устните херпеси. Наранените ъгълчета, например, са сигнал за
авитаминоза, поради недостиг на витамини А,Б,С. (стр.63,82) Взаимодействието
между Далака и Сърцето е тясно свързано. (стр.115-117) Далакът задържа кръвта в
кръвоносните съдове, а Сърцето управлява кръвообращението и циркулацията.
Сърцето е управител на мисълта и съзнанието, но Размисълът се управлява
от Далака. Именно далакът ни кара да се замисляме върху нещата от живота,
но прекаленото обмисляне и „зацикляне” на мисълта в определена посока,
може да причини застой в транспортната далачна функция. (стр.12,25,27,33,47,99,106)
Това е и една от причините, когато мислим усилено, да ни се похапва сладичко,
което от една страна стимулира мисловната дейност в дадения момент, но от
друга може да ни вкара в нежелан метаболитен цикъл. (стр.34-36,57-58,148,158,159,163,175)
Като пазител на Имунитета, Далакът управлява и нашата Душевност,
концентрирана в енергията на есенциалната кръв. (стр.22,92,112,131) Генераторът на
Ян-енергията на далачната функция е нашият Стомах, който също така е и
владетел на нашият Духовен център, (стр.13,94,125) където мисълта и съзнанието ни
се отключват или заключват, в зависимост от Огъня, с който сме възпламенили
нашата Душа - с искрата на Любовта, със страстите на Егото или с пламъка на
познанието, управляван от чистотата на Сърцето. (стр.21,91,111,115,117,153,173,177)
АСТРОЛОГИЧНИТЕ ПАЗИТЕЛИ НА „БОЖЕСТВЕНАТА СЪКРОВИЩНИЦА”
Ако успеем да възприемем Истината с чистотата на Ума и да вложим в Сърцата си
Любовта, носени от нашия силен и непоклатим Дух, то Душевната ни сила ще може да устоява
на гладовете, страстите и страховете на Егото, пречиствайки го в пламъка на Божествения
Огън. (стр.32,86,91,117,155,173,184) Ако сме добри проводници на Любовта, то ще сме способни да
преобразуваме разрушителните енергии на Егото в градивни и творящи сили. Само тогава,
вместо „кутията на Пандора”, ще успеем да открием и отключим съкровищницата, вложена в
нашата Душа – нашата надарена и способна индивидуалност, стремяща се към съвършенство.
(стр.133,146,153,189) Нашият Далак, пазител на нашия имунитет и на нашата Есенциална Душевна
сила от разрушителни и замърсяващи прояви на Егото в материалната, менталната, духовната,
физическата и емоционалната сфери, управлява материалния резултат, т.е. плодовете от
тези прояви, чрез материализиращият елемент на Земята (ин) – Сакралната сила.(стр.13,51,88,157)
Елементалното, енергийно, трансформиращо, защитно и пречистващо действие на
Далачната функция се извършва под астрологичното управление на зодиакалния знак на
Дева. Астрологичната задача на Дева е да обмисля резултатите от материалните и
нематериални изяви. Именно на зодия Дева се пада честта да открие, че от качествата на
мисълта зависят и качествата на материалната реализация на нашите Душевни стремежи,
но и качественото протичане на Жизнената енергия в телата и в Живота ни.
(стр.17,18,29,93,124,157,175) Рано или късно, силната ментално-материална вибрация на Девата ще
ни застави да прозрем, че житейските ни резултати не зависят толкова от умственият ни
„багаж”, колкото от начина по който възприемаме и прилагаме Любовта в Живота, т.е. от
начина, средствата и свободата, с които изявяваме и съхраняваме нашата Душевна същност.
(стр.192) Защото всеки товар тегли към тленното, а Любовта разширява сетивата, ума и Душата.
Девата е зодиакалният знак, в който се срещат противоположностите на Земното и
Небесното, на Материалното и Нематериалното, ва Божественото и Човешкото, на Доброто и
Злото, на Видимото и Невидимото, на тленното и нетленното, на Ин и Ян енергиите в
Природата, за да създадат онази вечна есенция на Любовта, без която няма Живот.(стр.19,21,86)
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