АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ [ Част І: КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ]

2.3. Ин и Ян в Енергийните меридиани
на Човешкия организъм
В нашия организъм Ин и Ян се проявяват като активност и почивка, като
радост и тъга, като бодрост и умора. Когато двете сили в тялото са в баланс,
Жизнената енергия протича безпрепятствено и ни дарява със здраве,
щастие и успехи. Когато една от двете сили преобладава в тялото ни, тогава
силата на Жизнената енергия намалява, докато не възстановим баланса, или
докато Ин и Ян не се уравновесят взаимно, преминавайки през болезнено
състояние. В процеса на метаболизма, протичащ в нашето тяло, Ин и Ян се
проявяват и като окисляващи или редуциращи реакции, (стр.61) катаболизъм
(разграждане на веществата и подхранване на клетките) и анаболизъм (синтез
на вещества и изграждане на тъканите), детоксикация и отделяне, дишане и
издишане, алкализиращи и киселинообразуващи процеси, които поддържат
жизнено необходимия рН баланс в кръвта и сърдечната дейност. (стр.44,52,70,93,191)
Ин и Ян енергиите в нашето тяло протичат по строго определени
меридиани и енергийни канали, управлявани от различните органи.
Меридианите, по които циркулира покачващата се Ян енергия са
разпределени предимно по повърхността на задната част на тялото ни, а тези,
управлявани от спускащата се Ин енергия са разположени предимно от
предната страна. Всеки орган в човешкото тяло има своя собствена вибрация и
се зарежда с Ин или Ян енергия, в зависимост от честотата. (стр.20,21,94)
Енергийните меридиани на нашето тяло, с които са обект на лечебната
практика на Традиционната китайска медицина, са представени схематично на
следната табела:
Фиг.4: ЕНЕРГИЙНИТЕ МЕРИДИАНИ В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

1—Заден Управляващ меридиан на Ян енергията
2—Преден Проникващ меридиан на Ин енергията
3—Ин-Меридиан на Белите дробове
4—Ян-Меридиан на Дебелото черво
5— Ин-Меридиан на Перикарда
6—Ян-Меридиан на Тройния нагревател
7— Ин-Меридиан на Сърцето
8—Ян-Меридиан на Тънките черва
9— Ин-Меридиан на Далака
10—Ян-Меридиан на Стомаха
11— Ин-Меридиан на Черния дроб
12—Ян-Меридиан на Жлъчния мехур
13— Ин-Меридиан на Бъбреците
14—Ян-Меридиан на Пикочния мехур
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