АЛХИМИЯ НА АПОГЕЯ [ Част ІІ: ВЛАСТЕЛИНИТЕ НА ЖИВОТА ]

ЗАЩИТНА ФУНКЦИЯ И ТОКСИЧНОСТ НА ЖЛЪЧНИЯ ПОТОК:
Жлъчката е сложна водна секреция, която произхожда от хепатоцитите и
се преработва и секретира от холангоцитите – клетките на жлъчния мехур.
Състои се от ~95% вода, в която са разтворени няколко ендогенни твърди
съставки, включително жлъчни соли, холестерол, фосфолипиди, билирубин,
стероиди, ензими, аминокиселини, порфирини, микроелементи и минерали,
витамини, както и екзогенни субстанции и ксенобиотици, постъпващи от
околната среда, с храната, въздуха, водата и лекарствата. Жлъчният поток е
основният отделителен маршрут за отпадните метаболити на тези твърди
липофилни вещества, чието молекулно тегло > 300-500 далтона не позволява
филтрацията и екскрецията им от бъбреците. (стр.25,52-54,95,109)
Причини за блокажа на естествената бикарбонатна защита на черния
дроб и жлъчния мехур, и за задържането на токсична жлъчка: (стр.54,73,79,127,129)
• Нарушен баланс: потенциира образуване на билирубинови и холестеролни
камъни, стимулира кортизола, нарушава жлъчната циркулация. (стр.25,33,45,57)
• Липса на режим и светлина: изчерпва мелатонина, важен за съня и синтеза
на витамин Д в кожата, за разграждането на билирубина с помощта на
глюкороновата киселина. Йонизиращата радиация потенциира хемолиза,
от там и неконюгиран билирубин и жлъчни камъни. (стр.25,39,62,64-65,82,104-105,112)
• Диетични грешки, блокиращи ензима, елиминиращ токсичната жлъчка:
прием на: антациди, лекарства и някои билки; пикантни, люти, мазни и
солени храни; сладките десерти веднага след нахранване или с кафе
повишават инсулина, блокиращ жлъчната секреция. (стр.54,79,109,127-128,143,165,190)
• Токсичната жлъчка предизвиква: генетични изменения, метаболитни и
автоимунни заболявания, диабет, наднормено тегло, хормонални и нервни
разстройства, запек, хемороиди, рак. (стр.41,49,57-58,59,61,66,83,85,92,112,131-132,149,162,190)
АСТРОЛОГИЧНИЯТ „ПЛОД НА ДУХА”
Жлъчката, като „Всевиждащо око” винаги знае от какво имаме нужда,
следвайки и снабдявайки със сила нашите житейски стремежи. Плода на
нашето „Дърво на живота”, облагородява Първичната жизнена сила, чрез
енергийните елементи на Дървото (ян) и Огъня (ян), под астрологичното
въздействие на зодия Овен. (стр.94,157) Астрологичната задача на Овена е да
осъзнае устойчивостта, неизменчивостта и „плодовитостта” на Духа в
материалния свят. Силната материална вибрация на Овена, често го заставя
да подчинява духовните стремежи на егоестичните страсти, гладове и
амбиции, губейки шанса си да отгледа носещият изобилието „Плод на Духа”,
чийто семена са вложени в самото Его.(стр.17,38,102,106,112,123,131,153,158,159,173,184)
ПРИКОВАВАЩАТА ЖЕЛЯЗНА МОЩ НА ПЪРВИЧНАТА СИЛА
Сблъсъкът между силите на Егото и Духа, поражда изпепеляващият
огън на първичната Любов, която замъглява Зрението за Реалността. Този
първичен Огън често се разпалва от състрадаващата искра на стремящата се
към притежание майчина Любов, до изгарящите Душата завист, ревност и
омраза. Независимо от борбите за надмощие, които нашето Его води, в крайна
сметка, в този първичен Огън се изковава желязото, с което „жънем
плодовете или сечем дървото”, или приковаваме Съзнанието си в „скалата на
глупостта и страданието”. (стр.15,57-58,63,86,92,102,104,112,113,114,133,146,152,173,190,195,197)
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