АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ [ Част ІІ: ВЛАСТЕЛИНИТЕ НА ЖИВОТА ]

ЕНЕРГИЙНИ ПРИЧИНИ ЗА НЕДОСТИГ НА БЪБРЕЧНА ЕНЕРГИЯ:
• Застоят на Ян енергията на Черния дроб потенциира задържане на
патогенна горещина, нарушаваща хормоналния, електролитния и
рН баланс, честа причина за сърдечно-съдовите и костно-ставни
оплаквания, автоимунните заболявания. (стр.31,35,45,48,54,57,79,106,111,114,171,190)
• Проникване на студ в меридиана на пикочния мехур – причина за
честите простуди, отслабения имунитет, понижено либидо. (стр.102)
• Застой на Ин енергията на далака, (стр.123) потенцииращ задържането
на патогенна влага в организма (гниене в дебелото черво (стр.144),
лимфен застой).
• Слаба, разрушителна или липсваща Съзнателна проява. (стр.15,36,182)
БЪБРЕЦИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ:
• Достатъчно чиста вода и контролиран прием на минерална вода.
• Балансиран хранителен режим, който не нарушава излишно
алкално-киселинния баланс в организма, т.е. не натоварва бъбреците
с излишни силни киселини, бикарбонати, фосфати и натрий.(стр.127,167)
• Достатъчно внос на храни богати на калций, магнезий, калий, цинк и
други минерали и микроелементи. (стр.51,63,59,168)
• Здрави бели дробове, които внасят чист кислород, проясняващ ума и
носещ свежа Духовна енергия от Етера, необходим също и за синтеза
на вторична жизнена енергия в стомаха, но и за синтеза на клетъчна
енергия и за алкално-киселинния баланс в организма. (стр.70,73,92,93,132,137)
• Достатъчно движение, но и достатъчно активна почивка. (стр.25,75,91)
• Слънчева светлина, която доставя животворните UVB лъчи,
подпомагащи естествения синтез на витамин Д в кожата. (стр.63,87,105,111)
• Творческа и умствена дейност, която разширява Съзнанието,
балансира емоциите и подхранва жизнената енергия.(стр.12,21,27,33,42,69)

АСТРОЛОГИЧИЯТ ПАЗИТЕЛ НА ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА
Като регулатори на телесните течности, на тяхното рН и хидроминералния баланс, бъбреците се явяват пазители на нашето подсъзнание и на
генетичните ни програми, по отношение на нашите ментални и емоционални
прояви и съответната хормонална експресия. (стр.15,22,36,51,63,70,85,112,127,132,144)
Като енергийни регулатори на елементите Вода (ин), Земя и Огън (ян),
бъбреците съхраняват и управляват нашата Първична (есенциална) енергия
под астрологичното влияние на зодиакалния знак на Козирога. (стр.21,58,94)
Астрологичната задача на Козирога е да употреби Земния живот за
придобиване на Съзнанието, с което да пречисти проявите на Егото и „склада”
на подсъзнанието от остарели и негативни спомени, възгледи, предразсъдъци,
страхове. (стр.38,39,91,114,146,150) Да освободи Душата! Това изисква непрекъснат
самоконтрол и работа върху чистотата на мисълта, на сърцето, на сетивата, на
телесните течности, на съзнателниите ни и несъзнателни прояви.(стр.36,102,137,182)
ДЕТОКСИКИРАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЪРДЕЧНАТА СИЛА
Сърдечната сила е тази, която поддържа чистотата на Съзнанието и телесните
течности, отключва портала към Свръхсъзнанието и настройва сетивата ни за
вибрациите на Любовта – Вечният Огън на Живота и Изворът на вкички блага.
(стр.17,59,93,106,107,112,117,120,131-133,148,153,171,190)
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