АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ [ Част ІІ: ВЛАСТЕЛИНИТЕ НА ЖИВОТА ]
(стр.149,175). Все разрушителни прояви на първична любов, заседнала в стомаха,
отнемаща дъха и стягаша гърдите, които задействат механизмите на деструктивната
енергия в живота ни, в името на Вселенското равновесие. Състоянията на алкалоза и
ацидоза, не са нищо друго, освен резултат от недостиг на кислород, породен от липса
на Любов в сърцето, ума и душата. (стр.162) Разбираме погрешно Любовта и подобно на
препълнения стомах я задушаваме с безкрайните си желания, капризи и недоволство.
Животът, както и Любовта, не са нищо друго, освен абсолютна свобода на добрата
воля и пълно ограничение на нездравите прояви. (стр.27,29-31,33,57-58,111,148,171,173,184,189,192)
Радостите и мъките, които идват в живота ни, са резултат от нашето
отношение към Любовта. Ние не можем да принудим Любовта да ни служи. Ако се
опитаме да подчиним Любовта на личните си страсти и амбиции, ще я загубим и ще
заключим Сърдечността и Съзнанието си. (стр.13,15,36,99,106,117,146,171,179) Ако Сърдечността
ни е слаба, Духовният ни стремеж, Душевната и Менталната ни същности, ще останат
да служат единствено на първичността на Егото. (стр.18,29,36,38,114,147,182,191,195)
Когато определяме нещата на добри или лоши и ги осъждаме, без да сме ги
опитали, ние губим възможността да извлечем най-доброто и ценното в тях. Така
както, не можем със сигурност да знаем коя храна е полезна за нас, без предварително
да сме проучили нейните качества, без да сме опитали аромата и вкуса й, без да сме
смлели и асимилирали нейните вещества., т.е. без тя да е преминала през стомаха ни.
Нашето удовлетворение и ситост зависят изцяло от нашата мотивация за живот.
Често в моментите, в които сме удовлетворени и сити, гладът се завръща заедно с
недоволството и леността да направим това, което наистина желаем и от което имаме
нужда. Ако Сърдечната ни енергия е силна, (стр. 42) ние винаги ще имаме апетита да
опитваме храната, която животът ни поднася, да я изучаваме, да изработваме и
прилагаме методите за нейното пресяване и усвояване. Когато се научим да сме сити и
доволни от най-малката радост и да даваме всеки миг най-доброто от себе си, тогава
ще можем пълноценно да обменяме, извличаме и да се храним с полезните
вещества на Живота, вложени в любовта, светлината, радостта, мъдростта и истината.
Нашата Душа е едно Божествено желание - капчица Божествена Любов,
изпратена в Света, за да го опознае, обикне и облагородява. Ако пазим Душата си
чиста и непорочна от амбиции, и следваме реда на висшия закон, в който Егото, Ума
и Сърцето служат на святостта на Душата, а тя – на Любовта, то ние винаги ще бъдем
„Храм на творящият Дух” – извор на неограничените възможности и блага. (стр.6,19,106,117,130)

Душата ни е тази, която иска да растем красиви, здрави, можещи, но само силният Дух,
светлият Ум и здравият Стомах могат да ни направят такива, ако превъзмогнем гладовете на Егото
и сърцераздирателните емоции, за да се слеем с пулса на Сърдечността и хармонията на Любовта.
Животът ни учи как да работим с Любовта, за да създадем тази здрава връзка с Бог. (стр.153)
АСТРОЛОГИЧНИЯТ ПАЗИТЕЛ НА ЛЮБОВТА
Любовта е ръката, с която Жизнената енергия твори Живота в най-прекрасните му форми.
С тази ръка Безкрайният потенциал храни и справедливо разпределя благата, необходими за
хармоничното протичане на Живота. Любовта създава материалните условия, в които
творящият Дух слиза, за да реализира мечтите на нашата Душа. (стр.18,106,111,123,153,173,184))
На физическо ниво, в нашето тяло, тези условия се подготвят от нашият изключително
чувствителен Стомах (пазител на нашага Душа), генериращ и трансформиращ енергиите на
Земята (ян) и Въздуха (ин), под астрологичното управление на зодия Везни. Астрологичната
задача на Везни е да поддържат хармоничното разпределение на нематериалните ценности
в материалните блага, грижейки се за хармоничния баланс на Цялото. (стр.13,90,93,94,157,179)
КОПИЕТО НА СЪДБАТА
Интуицията може да прикове или освободи Душата от оковите на Първичността, (стр.15,17,36,3738,102,111,114,137,146,152,192) в зависимост от способността ни да чувстваме и безпристрастно да
преценяваме и насърчаваме личното си участие в хармоничното протичане на Любовта.
(стр.17,37,42,68,92,93,106,116-117,157,170,173,175,179,191,195)
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