АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ

ПОСВЕЩЕНИЕ

На Този, който Е, който Е бил и който винаги ще Бъде!
На Този, който твори, гради и се грижи, който сгрява и милва, който брани и
съхранява, който пои, храни и озарява, който люби, обича и радва,
който води, учи, вдъхновява и обогатява!
На Този, който продължава и остава верен и неизмèнен във вчера, днес и утре!
Стремежът към Съвършенство е вложен във всеки един от нас. Именно този стремеж ни
кара да продължаваме напред, да се изправяме след като паднем, да се засмеем през сълзи...
Несъвършенството е присъщо единствено на Човека и точно поради тази причина:
няма по-очарователно нещо от несъвършенството в Човека... Несъвършенството е нашият
малък ученик и Голям учител! Именно То ни кара да се стремим да бъдем по-красиви, поумни, по-знаещи, по-можещи, по-усърдни, по-творящи, по-вдъхновени и по-съвършени, но и
по-добри, по-състрадателни, по-обичащи, по-разбиращи, по-загрижени, по-чувствени, позакрилящи, по-нежни, по-силни, по-цялостни и по-устойчиви!
Съвършенството е завършеност без амбиции и желания. Съвършенството е знание без
грешки, живот без прекъсване, светлина без сенки, любов без омраза, вяра без съмнение...
Да си съвършен означава да бъдеш и да твориш себе си във всяко едно отношение и във
всяка една ситуация. Съвършеният човек носи изобилие и радост на себе си и другите във
всеки един момент от своето съществуване. Умее да слуша тялото и сърцето си, да работи с
Висшия разум и интуицията си, да взема необходимите решения в подходящия момент, без да
накърнява ничие достойнство. Съвършенството е универсален професионализъм – изучава се,
практикува се и се вдъхновява непрекъснато, във всеки един момент от живота. Егото е
единствената жертва на Съвършенството и точно поради тази причина Съвършенството с
лекота си печели възхищение и завист.
Перфекционизмът, от друга страна, винаги е бил един от най-големите недостатъци в
обществото, защото той е склонен да бъде безпощаден и отнема всякакви шансове за изява на
„обикновения човек”, включително и възможностите да греши и да се учи от тях.
А нима има обикновени хора? Често използваме това определение за хората, които,
според нас!, не са успели в живота, които са се провалили и отчаяли, не осъществили
личностната си реализация в обществото. Днес дори наръчниците за успех в живота учат как да
страним от такива хора, да не би случайно да се „заразим” с неуспеха им. Определяйки нещата,
по един или друг начин, ние се свързваме с техните определения и мярката за успех на едни,
често е техният провал в очите на други. Защото Ние сме единствено това, в което Вярваме...
Всеки един от нас е уникален със своите съвършенства и несъвършенства, т.е. със своите
развити таланти и с дарбите и работата, които му предстои да изучи и осъществи. Мечтите са
тези, които ни водят към себе реализацията и ако едни от нас са по-съвършени, а други понесъвършени, то това означава, че едни са по-усърдни в работата, а други захласнати в мечтите.
Много от нас се стремят към Перфекционизъм, до такава степен, че са готови да нанесат
корекции и на най-съвършените неща в живота, потъпквайки нечия мечта и наранявайки
личните си чувства и тези на другите. Перфекционист е онзи, „ценител на съвършенството”,
който се опитва да обере плодовете на твоите таланти, посичайки клоните на твоите мечти.
Именно за това говори Исус Христос, когато казва, както е цитиран в Библията:
„Оставете Майка си и Баща си и ме последвайте.” Тоест: „Остави предразсъдъците и фалшивия
морал на горделивите амбиции и Следвай Сърцето си!”, а не в смисъла на „зарежете
семействата си!” Защото ние не сме плодовете на нашите родители, а техните „Градини на
мечтите”. И ако безотговорно и неблагодарно си мислим, че някой някому е длъжен, то тогава
нито израстваме, нито зреем, и не ни остава друго освен да събираме гнилите плодове на
мрачните си мисли... Благодарността не е задължение, а призвание, признание и откровение!
Наш дълг и чест е да се научим да я отдаваме и приемаме!
Съвършен е Този, който полива „Градината на мечтите” ти с Любов и търпение, и се грижи да
израстваш и да се сбъдваш заедно с мечтите си....
На Този, който Те събужда със Слънчев лъч и Те приспива със Звездите!
В превод на изкуствения интелект на Google Преводач: „За Него слънцето изгрява със Слънцето и умира със звездите!”

На Този, който е с Теб, и в радост и в беда!
Останете със Светлината и Светлината винаги ще бди над Вас, дарявайки Ви Сила, Здраве и
Мъдрост! Бъдете Светлината!
АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО ИЛИ ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ АЗ
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