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2.2. Есенцията на Живота
Всяка форма на Живота има своя специфична и индивидуална Жизнена
енергия, и тази специфичност се крие в „есенцията” на нейния
произход. Есенциалните характеристики на проявения живот се записват върху
специални информационни носители, като например ДНК, клетъчната или
молекулярната структура на всяка материя, през която тече или е преминал
живота. Тези носители или структури, характеризират вида и специфичните
белези на живота - цвете, дърво, човек, птица, но Есенцията на живота, също
така, определя силата и качеството на протичащата жизнена енергия. Тази
жизнена есенция, например, се крие в аромата на растенията, в лечебните сили
на соковете, които текат в тях. Аромата на едно цвете, например, изразява
силата на неговата жизнена енергия.
Есенцията на Живота, представлява концентрирана Жизнена енергия, с
определени характеристики, информация, свойства и специфично
предназначение в "матрицата на живота". В ДНК на нашите клетки, например,
са заложени програмите и формулите, чрез които се изграждат нашите
специфични белези или гени. Генната устойчивост на нашата ДНК зависи от
стабилността на връзките между отрицателния заряд на потенцииращите Ин
елементи (нуклеинови киселини) и положителния заряд на съграждащите Ян
елементи (алкални белтъци). В тази връзка алкалните елементи на ДНК имат за
цел да балансират заряда на киселините, т.е. да реализират потенциала за
реактивност на тяхната Ин енергия, за да се изгради стабилна структура

(стр.44,70)

Кръвта е носител на Жизнената енергия в нашия организъм, но тя е и
есенцията, съдържаща животворните вещества, получени от качественото
взаимодействие на жизнените сили Ин и Ян. (стр.92)
Големи концентрации специфична Жизнена енергия се намират в:
кристалните структури на някои скъпоценни и полускъпоценни камъни; в
корените на растенията, които генерират големи количества Жизнена енергия;
в специфичните клетки на мъжа и жената, създаващи Нов Живот; в ароматите
на етеричните растения; в атмосферата на планините и горите.
През последните две столетия, фармакологията изследва, интензивно и
трескаво, химическите формули на различните „генетични” есенции на
минералите и растенията с благоприятен физиологичен ефект, и особено на
билките, които традиционно са използвани от хилядолетия за поддържане на
здравето и за лечение на различни заболявания. Днес, науката се опитва да
възпроизвежда по химически път „Есенцията на Живота”, но дали това
наистина е възможно? От гледна точка на материята и мултиплицирането на
ДНК, това е напълно възможно, но въпросът за качеството на енергийните
характеристики, потенциал и заряд на продуктите от фармацевтичен синтез
и генно инженерство все още не е изяснен.

Жизнените сили на растенията
Растителният свят на Земята е носител на значителна част от Жизнената
енергия на нашата Планета. Растенията поддържат баланса и подхранват
атмосферата и почвата, чрез своите специфични метаболитни процеси. Една
немалка част от растителния свят дава пълноценна храна и есенции,
съдържащи благотворни и лечебни енергии за Живота на Земята.
АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО
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Растенията са тези, които дават пълноценна храна на животинския свят
и човека, богата на витамини, минерали и пълноценни хранителни вещества.
Удивително е, че всяко растение съдържа специфична Жизнена
есенция, играеща важна роля не само за храненето, но и за поддържането на
енергийния баланс на точно определен орган в човешкото тяло. (стр.51,59,62,63,168)
Изумителен е и фактът, че концентрираната Жизнена енергия в
същността на всяко конкретно растение е предназначена да поддържа
специфична енергийна вибрация или баланс между Ин и Ян в съответните
енергийни меридиани на нашите тела. (стр.24,57-58,94)
Независимо, че растителният свят ни предлага изобилие от благотворна
храна, богата на разнообразни жизнени есенции, в днешно време, най-често се
ползваме от животворното им действие, когато изпитваме неразположение (под
формата на билкови инфузи), или заболяване (под формата на концентрирани
"лечебни" екстракти - често хапчета, чиято химическа формула е лабораторно
синтезирана и като такава лишена от присъствието на есенциална жизнена
енергия). Когато системно се ползваме от "химическото копие" на
растителните жизнени вещества, под формата на синтетични екстракти или
месо, в тъканите ни се отлагат огромни количества токсични метаболити. Така
се лишаваме от благотворното действие на Жизнената есенция, генерирана в
растенията и забавяме циркулацията на собствената си Жизнена енергия,
вследствие на токсичния товар. Често, пропускаме факта, че веществата в
месото, които смятаме за жизнено необходими, всъщност са резултат от
растителната диета на животните, които отглеждаме в стрес. (стр.43,47,49,54,59,61,65,169)
Таблица 4: КАЧЕСТВЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕНЕРГИИТЕ НА РАСТЕНИЯТА И
ЕНЕРГИИТЕ, ПРОТИЧАЩИ В ОРГАНОВИТЕ СИСТЕМИ НА НАШЕТО ТЯЛО (Пример)
Органова
система/
телесен орган

Енергиен заряд и функция на
органовата система

Енергиен заряд и въздействие на
жизнената растителна есенция
Растение

Управляващ
енергиен поток

Енергийна
функция

Черен
дроб

Изворът
на Ян
Резервоарът
на Ин

Съхранява
кръвта,
Детоксикация
Метаболизъм

Цикория

Циркулация,
Кръвообращение,
Ритъм

Етерична роза

Сърце

Ян в действие

Ин—Венера
Инфуз цветове,
етерично масло: с
над 300 компонента

Успокоява Ян,
тонизира
сърдечния ритъм
и съдовете.

Далак,
Панкреас

Необятният
потенциал на
Ин и Ян
Началото и Краят

Имунна система,
Движение,
Отделяне,
Покой

Невен

Слънце—Венера
Ян—Ин в баланс
Инфуз цветове,
екстракт: календил
каротиноиди

Балансира и
подхранва Ин и
Ян. Детоксикира
и тонизира
имунните клетки.

Зараждащата
се Ин

Дишане,
Пречистване

Лайка

Ин – Венера
Етерично масло,
инфуз—цветове:
Хамазулен, Апиин,
Мартицин

Подхранва Ин,
премахва
патогенната
горещина,
имуноукрепващо.

Резервоарът
на Ци—
източникът на
изначалната
жизнена енергия

Хормонален и
хидро-минерален
баланс

Лавандула

Неутрално до леко
Ян – Меркурий
Етерично масло,
инфуз—цветове:
Линалилацетат

Стимулира
имунните клетки,
успокоява и
балансира Ин,
регенериращо.

Бели
дробове

Бъбреци
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Енергиен заряд /
Жизнена есенция

Физиологично
въздействие

Ян—Слънце
Балансира Ян,
Инфуз листа и
премахва застоя на
цвят: цикоринова
Ин и токсините в
киселина, цикорин
черния дроб.

