АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ [ Част ІІ: ВЛАСТЕЛИНИТЕ НА ЖИВОТА ]
На Земята ритъмът на Сърцето и
вибрацията на Душата се поддържат
от функцията Далак-Панкреас.
Непоклатимостта на Четири е в тройния
път - Числото 6 шест – число на Любовта!
Посвещавам тази глава на моите земни
родители, които положиха неимоверни
усилия за моето ментално и морално
развитие и възпитание. Въпреки това за мен
все още 2+2 не е равно на 2 х 2....
Несекващите недоволсто, разочарование и
амбиции ме подтикнаха да прекратя тези
материални връзки и да използвам силата на
негативната енергия и неосъществения
потенциял за градежа на Небесния Храм
тук на Земята, по плана, даден ми от
моите Небесни Родители....
Вярвам, че Мъдростта, Истината и
Любовта ще върнат Божествената Искрá,
откриваща портала към нетленните блага!

ПАЗИТЕЛИ НА МАТЕРИАЛНИТЕ И
НЕМАТЕРИАЛНИ БЛАГА В НАШИЯ ОРГАНИЗЪМ
Далакът е най-големият лимфен орган в нашето тяло, който е подвластен
на елемента Земя, и също като нея владее основните трансформиращи,
управляващи, движещи и защитни (имунни) функции в нашия организъм.
Далакът е с размер на юмрук, разположен в горната лява част на корема
между стомаха и диафрагмата. Далакът поддържа имунната и лимфната
система и изпълнява важни транспортни и циркулаторни функции. Далакът е
отговорен за отстраняване на старите червени кръвни клетки, производство и
съхранение на белите кръвни телца (лимфоцити), които елиминират вируси и
бактерии, и изпращат важни имунни сигнали в целия организъм. (стр.83,84)
Традиционната китайска медицина разглежда Далака като един от петте
основни Ин-органи в човешкото тяло, заедно с неговия кореспондиращ Янорган – Стомаха, но и заедно с Панкреаса, като неразделна част от далачната
система. Далачната система отговаря за храносмилането, преработването и
трансформацията на храната и течностите в кръв и енергия, транспортирането
и снабдяването на целия организъм с хранителни вещества чрез лимфната и
кръвоносната системи, управлява мускулатурата и разпределението на
мазнините в тялото. Ежедневно лимфата възобновява течностите в организма,
зареждайки с нови и изхвърляйки около 2-3 литра застояли течности. (стр.94,112)
Значението на елемента Земя за Далачната функция
Елементът на Земята в нашето тяло – нашият Далак, е нашата опора и
стабилност, нашият център, (стр.20,21,93) в който се балансират взаимодействията
на останалите енергийни носители в нашия организъм – вода, дърво, огън,
метал и въздух. Тук в този център се синтезират енергийните вещества
доставени от бъбречната, чернодробната, сърдечната и белодробната дейност,
и се отделя чистото от нечистото, което се отвежда към Земята. (стр.46,53,182)
Когато се пре-полее едно растение, то умира, когато е твърде горещо
увяхва и пак умира, ако пре-торяваме растението, то умира и ако не се храни също. Без слънчева светлина повечето цветя не могат да разцъфнат. Ние,
нашият организъм, не сме много по-различни от растенията. Краят на лятото е
времето, когато плодовете са узрели и готови за беритба, и Земята започва да се
пречиства, отпочива и възобновява. Краят на лятото е времето, когато Далакът
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възстановява баланса на телесните течности в организма след летните
горещини и подготвя имунната система за студените дни. Не случайно по това
време изпитваме дискомфорт в областта на лимфните възли.(стр.20,57-59)
Значението на елемента Дърво за Земята и Далака
Така, както Земята има жизнена необходимост от растенията и дърветата,
за да може да се пречиства и възобновява, така и Далака има жизнена
необходимост от здрав и силен Черен дроб (стр.104) - нашето Дърво на живота,
което доставя необходимите храносмилателни ензими, витамини и жлъчни
сокове. Жлъчката е отговорна за секретирането на жлъчни киселини в стомаха
и дуоденума, разграждащи мазнините и регулиращи киселинността в тънките
черва. (стр.71,82,110,127) Далачната функция е отговорна за разпределянето на
мазнините в организма чрез лимфата. Панкреасът секретира в стомаха
необходимите сокове и хормони за разграждането на силно-киселинообразуващите протеини, доставяни от месната храна, млечните продукти и
яйцата. (стр.22,77,168-169) Панкреасът съко така секретира ензимите и инсулин,
отговорни за разграждането и усвояването на захарите, като по същия път
регулира и жлъчната секреция. (стр.109,111) Ако жлъчната секреция е интензивна
и спонтанно или хронично стимулирана от външни емоционални дразнители,
това може да наруши панкреатичната секреция, лимфния транспорт на
хранителни вещества и течности, но и отделителните функции на тънките
черва и дебелото черво, управлявани чрез далачната дейност. Това може да
бъде предпоставка за активиране на деструктивната енергия, пресушаваща или
наводняваща елемента Земя в организма ни. (стр.20,47,57-59,112,143,165)
Проникновеното въздействие на елемента Въздух върху Земята
Далакът управлява синтеза, разпределението и транспорта на жизнена
енергия с помощта на балансиращата дейност на стомаха, извършвана под
въздействието на проникващия Въздух. Само ако стомахът успее да отдели и
отправи нечистото надолу, тогава Далакът ще успее да изпрати хранителна
кръв нагоре към сърцето, белите дробове, главата и очите. (стр.25,46,,73,125,131,135)
Елементът на Водата се раздвижва от Далачната функця
Далакът е двигателят, управляващ движението на кръвта в каналите и
кръвоносните съдове, поддържа органите на мястото им, предпазвайки ги от
свличане, регулира двете разпределителни посоки на движение – нагоре и
надолу. Чрез далака, тялото ни се снабдява с всички необходими
материални вещества: храна, кислород, кръв, течности (вода, пот, урина,
слюнка, сълзи, семенна течност, секрети и т.н.). Ето защо, китайските лечители
често го наричат „управител на склада”. Той управлява и координира всички
дейности на тялото ни: хранене, пиене, дефекация, уриниране, сън, секс, плач,
смях и т.н. Бъбреците, управляващи елемента Вода в нашето тяло, съхраняват
Есенциалната жизнена енергия, а далакът произвежда и доставя подхранваща
жизнена енергия и кръв към Сърцето и горните органи на тялото. (стр.95,121)
Преобразуващото въздействие на Елемента Огън върху Земята
Далакът е в състояние да ни поддържа жизнени, но може да ни накара да
се почувстваме отпаднали и безсилни. Той може да ни осигури нормално
приемане на вода и храна, но може да предизвика повръщане и разстройство.
Той може да ни осигури нормално заспиване и събуждане, но може да ни
остави до късно сутрин в леглото или да предизвика безсъние. Той може да
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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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