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Основната функция на нашият пикочен мехур е да поддържа
метаболитната дейност на бъбреците, при регулацията на хидро-минералния
и алкално-киселинния баланс в организма. (стр.43,51,70) Освен това пикочният
мехур играе важна роля за поддържането на кръвното налягане, затоплянето
и охлаждането, хидратацията, детоксикацията и пречистването на тъканите от
застояли телности, отпадни вещества и токсини. (стр.25,27,40,48,52-54,57-58,93,97)
Пикочният мехур „излива” на вън водата, която е в излишък, или я
съхранява в условия на дехидратация и я връща обратно в организма. Ето
защо е необходимо да приемаме поне по пет чаши чиста вода на ден, за да не се
задържат застояли течности в организма ни. Останалото количество нужна
вода се образува с помощта на бъбреците, в резултат на обезвреждане на
взривоопасната реакция на вдишвания кислород с водорода, отделян при
метаболизма на хранителните вещества. (стр.31,44,58,73,74,76,77,97,132)
Енергийният меридиан на пикочния мехур задвижва основния поток
на Ян енергията, циркулираща между всички телесни органи. Това е найдългият меридиан в нашето тяло, който започва от вътрешния ъгъл на лявото
око, преминава нагоре през темето и тила, и се спуска надолу от лявата страна
на гръбначният стълб, паралелно на Задният управляващ меридиан на Ян
енергията. Другият поток преминава през „лопатката” на лявата ръка и се
спуска до седалищния нерв, от там през задната част на целия крак, заобикаля
външното кокалче на глезена, минава отстрани на ходилото, и завършва в
основата на нокътя на кутрето (най-малкият крачен пръст). (стр. 24,131)
СЪСТОЯНИЯ НА ЕНЕРГИЕН ДИСБАЛАНС
В МЕРИДИАНА НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР:
•

Зачервените, раздразнени или подути очи, замреженият поглед, са сигнал за
застой на Ян енергия в меридиана на черния дроб, (стр.104) или недостиг на
бъбречна енергия, (стр.95) вследствие на което енергията на пикочния мехур
не успява да изхвърли застоялите течности. (стр.79,103,112,130)
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Запушеният нос, хремата и храчките са сигнал за застой на течности и
енергия в белия дроб, поради застой на Ян енергията в Дебелото черво,
която Ян енергията на пикочния мехур не успява да изтласка. (стр.12,27,135)
• Честото главоболие може да е предизвикано не само от застой на течности и
токсини в организма, но и от мисловeн или емоционалeн застой,
нарушаващ потока на Ян енергията в меридиана на пикочния мехур. Ето
защо, е добре да избягваме противоречивите вътрешни състояния и мисли,
и да се доверяваме на разума, интуицията или на сърцето си. (стр.80,152,175)
• Честото уриниране, прозрачната и чиста урина, могат да бъдат не само
сигнал за настинка, но и за недостиг на бъбречна енергия, причинен от
хроничен страх, стрес, преумора или безпокойство. (стр.12,14,30,35,91)
Посочените състояния могат да сигнализират и за задържане на
„патогенна горещина” или „проникване на студ” в организма ни, които
обикновено се регулират от нормалната енергийна цирлкулация в меридиана
на пикочния мехур. Традиционната китайска медицина прилага въздействие
върху меридиана на пикочния мехур във всички терапевтични програми,
повлияващи простудните, имунните и стресовите заболявания. (стр.12,27,190)
Функцията на пикочния мехур е показателна за това как използваме
Менталната сила: разширяваме ли Съзнанието си, овладяваме ли Първичноста
на емоциите и страстите, нахлуващи от Подсъзнанието? (стр. 13,15,17,33,35,96,173,177,182)
Например, рН на урината може да ни подскаже: (стр.15,36) а) дали се
поддаваме на разрушителните емоции и апетити - когато рН клони към 5,
(стр.77,128,151,152,158); б) дали успяваме да плуваме във свои води, независимо от
реактивността на ситуациите в които попадаме - когато рН на урината е 6,
(стр.71,86,90) , или в) се водим от стремежите си да променим естествения ход на
събитията, дори тези, зависещи от свободния избор на другите, оказвайки
разрушително въздействие върху личният си здрав разум - когато рН на
урината е над 7. (стр.78,79,150,159,161) Става ясно, че силният Дух, силната Воля,
осъзнатата мисъл и настройка, стимулират и укрепват циркулиращата Ян
енергия в меридиана на пикочния мехур, но и Енергийния поток в Живота ни.
•

(стр.104,114,125)

АСТРОЛОГИЧНИЯТ „ЛОТОС НА ПОЗНАНИЕТО”
Пикочният мехур, управлява енергийните елементи Вода (ин) и Въздух
(ин), преминаващи едно в друго, в зависимост от реактивността на телесните
течности, и потенциирани от качествата на елемента Огън (ян). (стр.15,20,56-59,94,114)
Енергийната вибрация на пикочния мехур е под астрологичното влияние на
зодиакалния знак на Водолея. (стр.21,58,93,191) Астрологичната задача на Водолея
е да опознае дълбочината, необятността и висотата на Съзнанието, чрез
овладяване на Първичната сила на подсъзнателно, съзнателно и
свръхсъзнателно ниво, с помощта на възприемчивия Ум и проницателната
Интуиция. (стр.80,94,133,137,157,173,175,177) Поласкан от Даровете на Съдбата, Водолеят,
често е подлаган на противоречиви изкушения: да избира между обещанията
на Егото или Първичния Огън на Любовта, вместо да засее плодовете на Духа,
които ще се родят от съкровищницата на Душата. (стр.48,99,111,123,147,151,153,175,)
ОСВОБОЖДАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДУХОВНАТА СИЛА
Силата на Духа е Първичната проява на Бог, която неутрализира токсичното
влияние на Уран върху Егото в „чистилището”на Сатурн. (стр.38,42,100,103,182,184,191)
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