АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ [ Част ІІ: ВЛАСТЕЛИНИТЕ НА ЖИВОТА ]

впечатленията, които биха породили негативни реакциии. Сънищата разкриват Света
на Подсъзнанието и по нашите реакции на сън, можем да преценим чистотата на
нашата осъзнатост в това ниво. Подсъзнанието играе важна роля за формирането на
нашия характер и нашите мисловни, умствени и интуитивни умения. Подсъзнанието,
обаче, е лишено напълно от съзнателна воля и мислене. Ето защо, е необходимо да
оказваме непрекъснат контрол и хигиена върху Подсъзнанието си, така както и
Делебото черво се нуждае от тях за спазване на циркадния режим. (стр.15,17,25,36,99,146,155)
Когато например, несъзнателно и автоматично се поддаваме на нежелани
навици, настроения и външни въздействия, това е сигнал, че от Подсъзнанието ни
нахлуват негативни впечатления и осезания, без да сме ги предизвиквали със
съзнателното си мислене. В такива моменти е време да въдворим ред в мислите и
емоциите си, да прогоним лошото настроение с полезни дейности. От друга страна,
за да не замърсяваме Съзнанието си трябва да се грижим за редовната функция на
Дебелото черво и чистотата на нашата Ментална енергия. При застой в Дебелото
черво, наред с „взривоопасните” газове, токсични жлъчни киселини остават да
циркулират продължително време в орагнизма. Меридиана на жлъчната енергия
преминава именно през зоните (тила и зад ушите), където обикновено нашето
Подсъзнание складира негатива от неприятните събития. Тези негативно заредени
структури са готови да „избухнат” във всеки един момент и да предизвикат бурни
реакции, помрачаващи възприятията, мисълта и Съзнанието, ако не сме успели да ги
осъзнаем и освободим на време. (стр.31,36,45,57-58,102,106,108,109,111,112,132,137,141,148,161)
Една малка молекула в нашия организъм, например, наречена ACE(ангиотензин-конвертиращ
ензим), контролира начина, по който използваме Жизнената енергия и играе ролята на „Дясната ръка
на Природата”. Тази молекула е отговорна за нашето кръвно налягане, хормоналния, хидро-минералния
и имунния баланс в организма. Днес фармакологията я определя като главният виновник за високото
кръвно налягане и влага огромни усилия в разработването на хапчета, които потискат нейния синтез.
Оказва се обаче, че системното й блокиране води до ментални разстройства, деменция, метаболитни и
автоимунни заболявания, наред с повишение на възпалителните процеси в Дебелото черво. Именно
тази молекула е гостоприемникът на „Корона-вируса” в Белите дробове. Когато разхищаваме
живота, с нея Природата ни хваща за гърлото и казва: „Не давам! Не позволявам с недоволството от
твоята ненаситност да тровиш любовта и въздуха, с които те насищам изобилно, за да се радваш, да
живееш и да твориш заедно с мен в ред, чистота, мир и красотата!” (стр.15,121,125,135,139)
АСТРОЛОГИЧНИЯТ ПАЗИТЕЛ НА СЪЗНАНИЕТО
Дебелото черво се стреми непрекъснато да поддържа баланса в „Долното ни царство”,
където се отработват трансформираните есенции на кислорода и Светлината, (стр.102,111,131,137) и
където тялото и Съзнанието (нашето „Горно царство”), се освобождават от негативните
енергии и ненужни вещества. Дебелото черво поддържа чистотата на газообмена в Белите
дробове, мозъка и кръвта ни, с помощта на енергийните елементи на Огъня (ян) и Метала
(ян), под астрологичното въздействие на планетата на Правосъдието – Юпитер, чийто земен
воин е зодия Стрелец. Астрологичната задача на Стрелеца е да пази чистото от нечистото
на всички нива на нашата съзнателна дейност на Земята, за да можем да виждаме Клопките,
които Умът ни е склонен да залага в зоните на Подсъзнанието, Съзнанието и Свръхсъзнанието.
Стрелата на Истината е мощното оръжие на Справедливостта, поддържаща баланса и
равновесието във видимото и невидимо Битие. Без Любов, т.е. без Вяра, Истината може да бъде
фатална. И без Мъдрост, т.е. без Сила, не можем да я носим в Сърцата си. (стр.15,19,38,99,146,133,137,177,182)
ЗАЩИТНАТА СИЛА НА СВЕТЛИНАТА
Ако Истината – т.е. Жизнената енергия, тече свободно през телата и живота ни, тя
резонира едновременно в Ума, Сърцето и Волята. Но ако в тези наши центрове усещаме
раздзвояване и разслояване на Съзнанието, това е сигнал за възникнал нездрав процес. В
Огъня на Любовта можем да изковем най-устойчивият щит на Волята, с който да пазим
Истината. Този огън може да преобразува желязното Его, в зависимост от яснотата на нашият
Ум. Само чистият Ум може да възприеме и да ни изпълни със Силата на Духа. Само със светли
и чисти мисли можем да генерираме лечебната Светлина и да излъчваме до всички нива на
Съзнанието и в Живота си. (стр.37,69,80,94,102,105,106,111,117,135,137,153,173,177,184,191)
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