АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ

НАЧАЛОТО

Началото: Болестите, енергийната защита, Алхимията
допълнителна встъпителна глава към книгата
„В книгата си „Изкуството на Аромотерапията” (Аратон, 1999), Робърт Тисеран споменава:
„...един негативен човек е способен да отрови поне 1000 човека около себе си...”(Цитат от Част І, глава 2.2)
Когато говорим за Алхимията, подсъзнателно вярваме или чуваме един вътрешен глас,
който ни нашепва, че това е науката, чрез която можем да постигнем всичко, за което мечтаем
или някога сме мечтали.
Същността на въпроса обаче, е не дали можем да постигнем всичко, а дали сме наясно
какво точно искаме и какво ще правим с постигнатото? Способни ли сме да задържим или да
освободим постиженията, да се грижим за тях, и да бъдем щастливи и напълно доволни от това,
което сме и което имаме.
Животът дава този шанс на всеки един от нас, за да изпита ценностната ни система и
качеството на материала, с който сме изградили нашето АЗ – злато, сребро, мед, желязо, олово,,
кристал, диамант, бисер и т.н., в зависимост от силата на Духа ни, от богатствата на Душата и
изобилието на Любовта, които сме вложили.
Когато човек веднъж се докосне до сбъднатите си мечти, той започва да вярва, че е
всесилен и наистина може всичко. И това не е далеч от истината, но...
Точно тук настъпва ключовият момент в живота на всеки един от нас, който ни изправя
пред дилемата: Щастливи ли сме с това, което ни е дадено или да продължим да се стремим да
придобием още, и още... всичко. Първата част от дилемата изисква упоритост, постоянство и
усилия, втората – просто ни тласка напред... към предизвикателството. Заслепени от
първоначалния успех, пропускаме малката подробност, че за да продължим напред, ще са ни
необходими два пъти повече усилия и по-добра екипировка. Така скоро се сблъскваме с
разочарованието на провала, оставайки насаме с носталгичното чувство, че току що сме се
разминали с бленуваната мечта. Но си казваме: „Животът е лотария – ще ни даде втори шанс”..
Започвайки лотарийната игра със живота, прекършваме волята си и ставаме податливи
на външни влияния. Впускаме се в търсене на „печелившия лотариен билет”. На лотарийния
пазар се предлагат изобилие от практики за бърз късмет и успехи. Така, неусетно открехваме
портала на деструктивните енергии и болестите, които се просмукват в нашите клетки и вземат
превес над волята и духа ни.. Започваме да си мислим, че някой буквално пие и изчерпва от
енергията ни. Много практики предлагат техники за въздействие над другите умове, зареждане
с енергия от хората на успеха, придобиване на дълголетие и младост, изцеление на всички
болести, магии за щастие, любов и здраве, или за техните противоположности. Докато вярваме
и сме в плен на такива заблуди, нашите клетки започват да служат на чужди идеали и
жизнената ни енергия сякаш се източва от живота ни. Защото всяко въздействие в природата се
осъществя по три начина:
¾

подобното се влива в подобното – подобно на вискозитета на две капки вода,
например,

¾

положителното привлича отрицателното - противоположностите се привличат за
да създадат задвижващите магнитни и електрични сили;

¾

отрицателното
отблъсква
отрицателното
и
положителното
отблъсква
положителното – подобно на късото съединение, предизвикано от дисбаланса в
силите.

Никой, не може да отнеме или да „изпие” нечия енергия, независимо, че е успял да
подчини нечия воля и нечий живот на собственият си каприз, превземайки подсъзнанието чрез
страхове, обещания и проектирани сънища. Не случайно практикуващите „черпене на енергия
от другите” си остават вечно гладни, така, както всяка пластична операция води към
следващата.
Има и четвърти начин на въздействие в природата и той се крие в силата на
хармоничното взаимодействие и извора на изобилието.
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Именно това е предметът, изучаван от Алхимията – превръщането на Духа в устойчив
диамант, на знанието във злато, на волята в чист кристал. Не случайно тези материи – златото,
диаманта, кристала, не се влияят от магнитни и електрични сили, но сами по себе си могат да
бъдат мощни излъчватели и неутрализатори на деструктивните енергии в природата.
Не е случаен и фактът, че писмените ръководства по Алхимия са рядкост, защото само
чистият кристал може да носи и да работи с това познание. Тоест знанието на Алхимията е
винаги достъпно за търсещият, защото е записано на вечен материал, достъпен единствено за
кристално чистата воля.
Здравият Дух знае какви материали и какви сили да използва, за да устои на
предизвикателствата и да приложи уменията и талантите си в реализацията на живота си.
Когато обаче, волята се пречупи, Духът отслабва и Душата заболява от мъка по
неосъществените си съкровени стремежи. Тогава енергийният щит на нашия организъм се
разкъсва, клетките се демагнетизират и тялото заболява. Често болестите на тялото се явяват
хапчето плацебо за болната Душа. Ако успеем правилно да възприемем съобщението, което
нашите клетки ни изпращат, Духът ни се мобилизира и болестите на тялото изчезват, а с тях и
страданията на Душата.
Настоящият наръчник по АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО ще ни покаже пътят, който трябва
да извървим за да постигнем не просто изцеление на тялото и душата, но да превърнем себе си
в извори на изобилието – в диамантни творци на собственият си живот, независимо от
външните предизвикателства, влияния, въздействия и болни амбиции. Пътят е дълъг, затова ще
трябва да вземем със себе си единствено чистотата на мисълта, светлината на погледа, радостта
на душата и силата на волята. Това са и четирите пазителя на енергийният щит, с който
ведрият и здрав Дух ни закриля.
София, 23 Май 2021
Зен-будистка мъдрост на изобилието гласи: „С пламъка на една свещ можеш да запалиш хиляда
свещи, без тя да угасне.” Огънят не губи силата си, когато дава от себе си.
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