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Откровението на Свети Йоан Богослов е единственият библейски текст, който не е изменян,
поради проклятието срещу подмяна в края му. “Силните на деня”, които имат амбицията да пишат
световната история, винаги са се ужасявали от факта, че тези, които говорят Истината, говорят
от Душа и Сърце, или според един стар немски израз - от черният си дроб (стр.106,114,131), и имат
силата да въплъщават Духа и да създават световните събития, независимо, как историята ще ги
отрази в летописите. Всеки ден, от 2000 години насам, Светът очаква „Второто пришествие”,
което да дойде за да оправи живота на човека и да въдвори Справедливостта. Апокалипсисът, както е
наречен по гръцки, се случва непрекъснато във всеки миг със всеки един от нас, но малцина имат
сетивата да възприемат Откровението с Бог, Светият Дух и Висшият разум – непостижимата
сила, която дава Живота. Странно е, че дори и днес, преводите на Библията и свещените текстове на
световните религии все още се опитват да подменят или да подчинят Истината на интереса на
считащите се за властимащи, въпреки, че историята непрекъснато показва, че Само Един е, който
има власт над Живота във всичките му проявления. Докато безотговорно създаваме
обстоятелства, които разхищават живота, вместо разумно да ползваме условията, които Самият
Живот ни дава, ще живеем и ще умираме в лъжа и измама! Всеки ден пълним умовете, белите дробове и
телата си с негатив, тровим живота с омраза и глупост и „очакваме да потече чиста вода, от
септичната яма, в която я съхраняваме”. Оправдаваме се, че:„...тя, Истината, има много лица и всеки
я разбира по свой начин!” Но винаги идва ден, в който няма да можем да се оправдаем. Истината
затова е вярна, защото има само един верен отговор! Както Любовта (стр.133), така и Истината
не може да служи на ничий интерес, но грешният отговор на тяхното откровение хвърля неразумния
живот в пълен хаос, страх и разруха. Ттова е значението на „Залата на двете Истини” в Египетската
митология – Истината на верния отговор и тази на грешния. Там безсърдечността и невежеството
нямат оправдание... (стр.6) Същият е и принципът на работа на Белите ни дробове – левият дроб
изхвърля мръсният въздух, а десният дроб абсорбира кислород и свежа енергия от вдишания въздух. Ако
дробовете ни разменят функциите си, или започнат да полу-вдишат и полу-издишват, така както ние
често сменяме истината с лъжа или полуистина, бихме се задушили от собствените си отрови. В
това отношение е любопитен фактът, че жизнената есенция (стр.22) на Скорпиона, на който е
посветена и настоящата глава 8 от „Алхимия на Здравето”, и който е едно от най-древните животни
в света, чиято еволюция можем да проследим до 435 милиона години назад, още в зората на Земния
Живот, е хемолимфа, която отсява чистото от нечистото, за да го складира в жилото на опашката
под формата на отрова, предназначена за врага. Освен това белите дробове на Скорпиона са подобни на
листа от книга, които абсорбират кислорода и извършват газообмен, дори и без той да вдишва въздух.
(стр.40,131,137) Смятаме, че щом дишаме сме живи, без да осъзнаваме самото Дихание и факта, че
именно то е благоволението, вярността и доверието на Бог към самите нас, независимо от
съмненията ни. Защото за неверния и неразумния Истината е отрова, а за чистия и светлия по ум и
сърце, тя е Еликсир на Живота, с който Белите дробове ни изпълват и насищат всеки миг.
(стр.19,42,133) Истината е единственото лекарство против глупостта - най-опасната пандемия днес!
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Белите дробове се явяват повелители на Жизнената енергия в нашия
организъм. Независимо, че кръвообращението се управлява от Сърдечната пулсация,
циркулацията на Жизнената енергия и кръвта зависят изцяло от функцията на белите
дробове, да ги обоготяват и възобновяват с кислород от вдишвания въздух. Белите
дробове също така подпомагат и регулират водния метаболизъм, газообмена и
отделителната система. Спомагат за формирането на урината, овлажняването на
тъканите, кожата и косата, отварянето на порите и потните жлези, но също така
поддържат и нормалния газообмен в стомашно-чревният тракт, стимулират
изхвърлянето на твърдите отпадни вещества. Тази функция на Белите дробове се
поддържа от Дебелото черво, чрез съвместната дейност на Стомаха и Далака.
(стр.13,18,21,73,91,102,115,121,125,139) Ако белодробната функция е слаба, това ще се изрази в в
прекомерно отделяне на храчки и слюноотделяне, подпухване на лицето, но също и в
забавен сърдечен ритъм, а от там и недостатъчно обогатяване на кръвта с кислород.
Нарушената сърдечна функция от своя страна ще се отрази и на белодробната
дейност, изразено в ускорено дишане, кашлица, засушаване на дихателните пътища.
Това може да забави и Бъречната функция, и да потенциира задържане на урина и
течности в организма. (стр.12,27,33,73,95) Носът е отворът на белите дробове към външния
ствят. Остротата на обонянието е знак за добра Белодробна функция и остър Ум, но
също така говори и за чистотата на Съзнанието. Мисловната и Съзнателна дейности са
пряко зависими от доставката на кислород до мозъка, но се влияят и от вдишваните
аромати, отключващи определени нива на нашето под- и сврхсъзнание. (стр.14,36) Лютият
вкус, например, възпламенява емоциите и потенциира жлъчен застой, но отпушва
обонянието, освобождава бронхите и стимулира възприемателните ни способности.
(стр.21,111) Интуитивната ни сила е управлявана от Щитовидната жлеза, но е зависима от
Белодробната функция, управляваща съзнателността ни. (стр.15,36,39,69,91,112,116,131,137,186,191,195)
Белите дробове са основният орган подхранващ резервоара на Ин енергията,
управляван в организма ни от Бъбреците. (стр.20,24,95-100,125,132)
Металът е енергийният елемент, регулиращ дейността на Белите дробове,
носещ и провождащ вдишваната енергия от Въздуха. Важни микроелементи в нашия
организъм, като мед, кобалт, желязо, цинк, манган, хром, селен, молибден, играят
важна роля в предпазването на дробовете и тъканите от оксидативно увреждане,
участват в клетъчната дихателна верига и във важни ензимни и метаболитни реакции,
подпомагат обогатяването на кръвта с вдишвания кислород. Желязото, например, е
основен прекурсор за формиране на червените кръвни телца и съдържащият се в тях
хемоглобин. (стр.92,111,114) Хемоглобинът е основен преносител и доставчик на
кислорода в кръвта, но също така е важен за енергодоставящите и отделителните
процеси, и спомага за изхвърлянето на въглеродния двуокис. Когато белодробната
функция е слаба, тогава хемоглобинът е ангажиран предимно с елиминирането на
въглеродният двуокис и другите отпадни газове в кръвта, което е предпоставка за
подкиселяване на телесните течности, поради недостига на кислород. Ниското
съдържание на хемоглобин в кръвта е предпоставка за слабо окисление, недостатъчно
кислородно снабдяване на тъканите, слабо кръвообращение, застой на белодробната
функция.
Това
състояние,
често
води
до
развитието
на
анемия.
(стр.44,53,,61,63,73,74,76,92,106,111,113,114,128) От друга страна, когато функцията на дебелото
черво е слаба, поради нарушена далачна, стомашна или чернодробна дейност,
вследствие на диетични и други грешки, това е предпоставка за задържане и
генериране на вредни газове и въглероден двуокис в кръвта, но също и за застой или
изчерпване на минералите и анти-оксидантните микроелементи. Ето защо е
необходимо да поддържаме здравословен хранителен, емоционален и двигателен
режим, които поддържат нормалната далачна, стомашно-чревна и белодробна
функция, да отделят чистото от нечистото. Емоции като скръб и тъга например,
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могат да бъдат предпоставка за забавяне и дори задържане на газообмена в организма
ни, а от там и до застой на белодробната енергия и отделителната функция.
(стр.12,27,33,46,59,63,74,79,91,98,111,130,143,165) Когато отделителната функця е в застой, потенциалът
на далачната хранителна енергия да достигне до мозъка отслабва, което от своя
страна, забавя нашите мисловна и съзнателна дейности. Също така, такова
състояние води до общо натоварване на клетките с токсини и свободни радикали,
което потенциира детоксикиращата функция на далака да предизвика разпад на
увредените кръвни клетки. Така в черния дроб и кръвта ще се складира повече от
свободния микроелемент на желязото, за сметка на жизненонеобходимия
хемоглобин в еритроцитите. (стр.53,57-58,64,85,92,111,114,121,160,177)
Защо общоприетите предписания за повишаване на хемоглобина, не винаги
постигат очакваните резултати? Конвенционалните мерки за повишаване на
хемоглобина, при анемични и други заболявания, препоръчват: повишен прием на
свинско месо, витамин В12, фолиева киселина, желязосъдържащи добавки. В контекста
на разгледаните дотук теми, тези мерки биха довели до повишаване на токсичността,
подкиселяване на кръвта и по-нататъшно задълбочаване на проблема. (стр.62-63) Защо?
Именно свързващият елемент кислород е този, който може да потенциира синтеза на
оботатени с хемоглобин червени кръвни телца. Кислородът стимулира не само
циркулацията на Жизнена енергия в организма ни, но също поддържа и участието на
бъбречната, далачната, стомашната и чернодробна функции в енергийния и кръвния
синтез, и в производството на имунни клетки. (стр.80-92,95,104,110,121,128,131,133,162)
Кислородът е елементът, поддържащ живота ни, но за да може да циркулира
свободно и правилно в организма ни, преди всичко е необходимо: (стр.18,88)
•

Да се освободим от негативните емоции, особено тези на скръб, злоба, завист, забавящи и
изтощаващи Бъбречната и Белодробната функции. (стр.12,21,27,32-36,42,95-99,111,133,150,151,152,173)
• Да възстановим правилното дишане и сърдечния ритъм. (стр.13-17,91,106,111,117,130,132,167,171,177,186)
• Да разграничаваме чистите от нечистите храна, чувства, емоции, навици, намерения,
действия, и да избягваме задържането и заблудата на негатива. (стр.29-31р86,148,159,160,163,182)
• Да освободим съзнанието си от предразсъдъци, страхове и примитивни мисли. Да се
научим свободно да получаваме, но и да даваме от себе си. (стр.16,17,29,42,86,91,99,133,175,161,179,184,189)
• Да укрепим и пречистим Черният си дроб и Волята. (стр.37-38,59,68,105,112,114,131,153)
АСТРОЛОГИЧНИЯТ ВЛАДЕТЕЛ НА КОПИЕТО НА СЪДБАТА
Белите дробове са управители и носители на Съзнателната енергия, която ни
доставя Кислород, Светлина и Жизнени сили, без които мозъкът и клетките ни не могат да
функционират и осъществяват Живота в нашия организъм. Белите ни дробове извършват
дейността си благодарение на елементалното взаимодействие на Водата (ин), резервоарът на
Съзнанието, и Металът (ян), проводник на Първичната и Интуитивната сили в материята.
(стр.13,15,20,21,36,40,41,51,63,92,94,102,111,114,157,191)

Белите дробове осъществяват неосъзнатото ни дишане под астрологичното
въздействие на зодиакалния знак Скорпион. Астрологичната задача на Скорпиона е да
овладява Първичната сила, която Божественото Съзнание е вдъхнало в телата ни, чрез
интуитивно опознаване, пречистване и отваряне на Подсъзнанието за плодотворните енергтии
на Духа. Любовта носи Божественото дихание, което съживява Душата и дава Светлина на
първичната Интуитивна сила, с която предусещаме и разчитаме знаците на Съдбата.
(стр.17,32,37,91,116-117,123,133,148,179,192)

АСТРОЛОГИЧНИЯТ КЛЮЧ НА СВЕТЛИНАТА
Умът е този, който може да отключи Съзнанието, Сърцето и Интуицията ни, за да
възприемем животворните сили на Светлината. Благодарение на Светлината можем да станем
добри проводници на Любовта, Истината и Мъдростта, овладяващи разрушителните сили на
Егото. (стр.31,37-38,131,146,155,159)
За да не разхищаваме Живота, чрез мрака, който сме склонни да трупаме в себе си, е
необходимо да поддържаме чистотата на мисълта, която отваря Белите ни дробове за
енергията на Безкрайния потенциал, но и да се грижим за чистотата на чувствата и тялото си.
(стр.29-31,32,36,59,99,102,106,114,111,133,144,160,173,177,182,184,186)
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