LIVETS INFLUENS
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ivet är det som utspelar sig från den
stund vi föds till den stund vi dör. Vilket för övrigt är de enda universella
sanningarna om oss. Stunden mellan dessa ytterligheter fyller vi med meningsfulla saker som
ska göra oss lyckliga, harmoniska och friska.
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Enligt Taoistisk filosofi föds vi med en instruktionsbok som beskriver hur vi ska leva livet och hur vi ska göra för att undvika
störning i det.
Himlen förser oss med något man inom Taoismen kallar för andarna och dessa är fem till antalet.
Vilka är då andarna och vad representerar de? I stort sätt så menar man att andarna är den djupa andlighet som himlen skapar
inom oss och som gör att vi är ett levande exempel på den storhet och perfektion som himlen representerar.
Ett annat ord för andarna är själsaspekter, alltså det som gör att
vi i den materiella fysiska tillvaron väljer den väg som vi tycker
det är värt att vandra på, men vi får inte glömma bort syftet med
vårt liv, därför då kan inte vårt hjärta härbärgera andarna/
själsaspekterna. Andarna är livets instruktioner om hur livet bör
levas, resultatet om vi tar det till oss blir ett långt och hälsosamt
liv där vi tar ansvar för vår egen lycka, vårt eget liv.
Det är precis det andarna representerar, en instruktionsbok. Inte
instruktioner som talar om i detalj hur livet skall framskrida
utan mer som direktiv och förslag som leder till ett dygdigt leverne. Instruktioner över de möjligheter vi har till utveckling,
hälsa och ett långt liv. Detta har himlen försett människan med
därför att detta är himlens budskap för en lycklig tillvaro på jorden.
Livet startar från ett frö, ett ägg något som befinner sig i en slags
tomhet där ingenting existerar, där ingenting finns mer än en
tanke om något, en ritning, ett slags uppslag till någonting, ett
sjudande explosivt liv i begynnande.
Fröet, embryot till någonting innehåller planen, ritningen på det
eller den det ska representera.
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Från det mänskliga ägget du kommer från, förvarade planen,
ritningen över den du skulle bli i jordisk, materiell form.
Ditt liv startade när två olika energier, Yin och Yang, förenades
i ett intensivt möte och planen som ägget förvarade sattes i verket med riktning mot ljuset. Ungefär i tredje månaden efter befruktning skedde den första kontakten med himlen för överlämnandet av budskapet om ett liv i lycka, harmoni och hälsa. Din
själ, ditt jag överlämnades och du började uppfatta saker utanför det skyddade rum du befann dig i. Ditt jordiska materialiserade liv startade i det ögonblick du föddes och själv kunde
ansvara för mottagandet av himlens instruktioner.
Livet fram till döden blir till vad du gör med det. Ditt ansvar är
att leva det och det så bra som det bara går. Du och bara du väljer vilken väg du vill vandra på, det är ditt ansvar, ingen annans.
Låt livet influera dig så du kan skapa den väg du vill vandra på.
Låt allt runt omkring dig influera dig så att du får en fantastisk
resa i livets mysterier, i uppgång och i nergång.
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