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Таблица 12: ДВАНАДЕСЕТТЕ КРЪГА НА ТОКСЕМИЯТА И СЕЗОННИТЕ ПРОЯВИ НА
ДЕСТРУКТИВНАТА ЕНЕРГИЯ В ДВАНАДЕСЕТТЕ ЗОДИАКАЛНИ ЗНАКА
Зодиакален
знак /
Месец /
Планета
(стр. 93,170)

Водни
Риби
Март

Деструктивно
използван
(енергиен
/зодиакален)
мотив (стр.192)

Засегнат
управляващ
енергиен
меридиан

Засегнат орган /
заболяване /
Деструктивна
проява

Поетапни прояви
на токсемията,
предшестваща
заболяването

Меридиан с
активирана
деструктивна
енергия

(стр. 24,94)

(стр.190)

(стр. 55)

(стр. 20,24,93)

Служене

Застой на Ин
енергия в
меридиана на
Черния дроб.
Елемент Давещо се Дърво

Лимфа,
отравяния,
настинка,
крака,
токсикация

Слаба антиоксидантна
защита

Застой на Ин
енергия в
меридиана
на Далака.
Елемент
Кална Земя

(стр. 106)

(стр. 107)

Потъващ
Нептун

(стр. 60,85,123,160)

(стр. 171-172)

Огнен Овен Съществуване Застой на Ян в
(стр. 111)
Април
меридиана на
(стр. 113)
Жлъчния
Изгряващ
мехур.
Марс
Елемент
Гниещо Дърво

Акне, очи,
глава, лице,
скалп, мозък,
главоболие,
световъртеж

Слаба функция
на тънките
черва да отделят
чисто от
нечисто

(стр. 173-174)

(стр. 115,133,158)

Земен Телец Притежаване Застой на Ян в
Май (стр. 41) (стр. 117)
меридиана на
Събуждаща
Тройния
се Венера
нагревател.
Палещ се Огън

Щитовидна
жлеза, гърло,
бронхи,
кашлица, глас

Постоянен глад
недостиг на
кислород,бавен
метаболизъм

(стр. 179-181)

(стр. 39,99,159,163)

Въздушни
Мислене
Близнаци
(стр. 117)
Юни (стр. 118)
Изгряващ
Меркурий

Застой на Ин в
меридиана на
Перикарда.
Елемент
Разгарящ Огън

Ръце, китки,
рамене, хрема,
бели дробове,
дишане,нервна
система(с.175-176)

Затруднено
изхождане,
слабо кръвообращение

Воден
Рак
Юли

Застой на Ян
енергията в
меридиана на
Тънките черва.
Елемент
Тлеещ Огън

Гърди, гръден
кош, панкреас,
стомах, язва,
стомашни
газове, тумори

Лимфен застой,
забавена
бъбречна
дейност, висока
киселинност

(стр. 171-172)

(стр.74,127,137,149)

Застой на Ин
енергията в
меридиана на
Сърцето.
Елемент
Пламък

Гръб,
гръбнак,
изтощение,
сърце,
възпаления

Отлагане на
пикочна
киселина в
меките тъкани
около ставите

(стр. 184-185)

(стр. 62,79,111,115)

Застой на Ян
енергия в
меридиана
на Тънките
черва.Ел-нт
Горящ Огън

Чревен тракт,
запек, диария,
храносмилане,
асимилиране,
слънчев сплит

Висок
холестерол,
липидна
пероксидация,
атеросклероза

Недостиг на
Ин енергия в
Перикарда.
Елемент
Искра

(стр. 175-176)

(стр. 27,106,111,117)

Бъбреци,
надбъбречни
жлези,
тазобедрена
област, диабет

Бавна обмяна в
черния дроб и
мускулите,
наднормено
тегло

(стр. 179-181)

(стр. 32,39,88,150)

Чувстване
(стр. 117)

(стр. 119)

Залязваща
Луна
Огнен
Лъв
Август

Командване
(стр. 117)

(стр. 120)

Залязващо
Слънце
Земна
Дева
Септември
(стр. 124)

Залязващ
Меркурий
Въздушни
Везни
Октомври
(стр. 134)

Заспиваща
Венера
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Обмисляне Застой на Ин
(стр. 123)

енергията в
меридиана на
Далака.
Елемент
Суха Земя

Преценяване Застой на Ян
енергията в
(стр. 133)
меридиана на
Стомаха.
Елемент
Пясъчна Земя

(стр. 89,115,102,144)

Застой на Ян
в меридиана
на Стомаха.
Елемент
Наводнена
Земя
Недостиг на
Ин енергия в
Бъбреците.
Застояла
Вода
Застой на Ян
в меридиана
на Пикочния
мехур.
Ел-нт Пара
Недостиг на
Ин енергия в
меридиана
на Сърцето.
Елемент
Гаснещ Огън

Застой на Ян
в меридиана
на Тройния
нагревател.
Елемент
Жарава
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Зодиакален
знак /
Месец /
Планета

Деструктивно
използван
(енергиен
/зодиакален)
мотив (стр.192)

Засегнат
управляващ
енергиен
меридиан

Засегнат орган /
заболяване /
Деструктивна
проява

Поетапни прояви
на токсемията,
предшестваща
заболяването

Меридиан с
активирана
деструктивна
енергия

Воден
Скорпион
Ноември

Желаене

Застой на Ин в
меридиана на
Белите дробове.
Елемент
Парещ Метал

Ректум,
дебело черво,
отделителна
система,
полови органи

Замърсяване,
дехидратация,
омазняване на
кожата

Застой на Ян
в меридиана
на Дебелото
черво. Ел-нт
Топящ се
Метал

(стр. 93,170)

(стр. 137)

(стр. 138)

Замръзващ
Плутон
Огнен
Стрелец
Декември
(стр. 145)

Изгряващ
Юпитер
Земен
Козирог
Януари
(стр. 100)

Гниещ
Сатурн
Въздушен
Водолей
Февруари

(стр. 24,94)

(стр.190)

(стр. 55)

(стр. 79,111,144)

(стр. 173-174)

Възприемане Застой на Ян
(стр. 144)
енергията в
меридиана на
Дебелото
черво.Елемент
Режещ Метал

Бедра,
черен дроб,
невропатия,
седалищен нерв

Употребяване Застой на Ин
(стр. 99)
енергията в
меридиана на
Бъбреците.
Елемент
Кална Вода

Кости, стави,
Тъканен
артрити,
разпад,
ревматизъм,
стареене
камъни,колена,
(стр. 42,66,106,150)
кожа,псориазис

(стр. 177-178)

Повишен
кортизол,
генотоксичен
стрес, понижен
хемоглобин
(стр. 15,45,102,137)

(стр. 182-183)

(стр. 20,24,93)

Ин-недостиг
в меридиана
на Бели
дробове.
Изчерпващ
се Метал
Застой на Ин
в меридиана
на Черния
дроб. Ел-нт
Отсечено
Дърво

Познаване

Застой на Ян в Глезени, кръв, Фибрози,
Застой на Ян
меридиана на циркулация,
целулит,
в меридиана
Пикочния
схващане,
злокачествени
на Жлъчката.
(стр. 103)
мехур.
разширени
изменения
Елемент
Разлагащ
(стр. 85-87,112,144)
Елемент
вени
Изгарящо
Уран
Токсична Вода (стр. 182-183)
Дърво
Процесите на деструктивната енергия, които сме склонни да активираме в нашето
тяло през различните годишни сезони, не само потенциират проявите на токсемията, но са и
право-пропорционални на предизвиканите от тях киселинообразуващи и алкализиращи
реакции. Така например, застоя на телесни течности в летните дни обуславя повишената им
киселинност, но също така потенциира алкализиращите процеси, предизвикващи
минерализация и изчерпване на необходимата вода в клетките. Това, от своя страна,
предизвиква дехидратация и активира дегенеративните процеси в костната ни система. В
последствие, с настъпването на есента, организмът ни ще бъде принуден да балансира тези
алкализиращи процеси, активирайки силни киселинообразуващи реакции. Високата
киселинност ще ни накара хаотично да похапваме въглехидрати и сладки плодове, което
допълнително ще усложни и задълбочи пораженията от токсемията. В този момент, тялото ни
и енергията на Далака ще изпитат остра нужда от жизнено-необходимите за възобновяването и
клетъчната регенерация минерали и микроелементи, които обаче отново преждевременно
сме изчерпали, този път за да овладеем „вкиснатостта си”. (стр.51,62,73-79,111-112,121-123,127130,137,149) Става ясно, че ако не сме осигурили и своевременно хармонизирали необходимите
условия за нормалното протичане на Жизнената енергия в телата и в живота си, колкото и да
приемаме чиста вода, тя няма да може да предотврати дехидратацията, а само ще потенциира
застоя на телесни течности и подкиселяването им. (стр.132,166,170) Природата не търпи застой
и разхищение, тя просто поддържа нещата в баланс. Всяко нехармонично въздействие има
точно определено противодействие, но и всяко вредно бездействие е възнаградено със
стимулираща порция въздействие. Когато не устояваме, (стр.153) реагираме или въздействие на
обстоятелства, които не са ни подвластни, нарушаваме собственият си баланс и хармония.
Колкото и невероятно да е, не само ние се влияем от времето, но и времето се влияе от
нас... Точно поради този закон съществува и нашият живот. Законът на балансиращото
противодействие непрекъснато ни кара да осъзнаваме, да действаме, да се развиваме, но и да
(стр. 102)
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