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Alaston nainen kaataa vettä kahdesta kannusta, toisella lähteeseen ja
toisella maahan. Veden kaataminen lähteeseen voidaan rinnastaa mielen
yhteytenä tiedostamattomaan, syvyyteen joka saa elämänvoimaa kannusta
kaadetusta vedestä. Naisen toinen polvi on maanpäällä ja toinen jalka
veden päällä, näin syntyy tasapaino nesteen ja kiinteän välille, jotka
kuvaavat olemassa olon psyykkistä ja emotionaalista tilaa.
Keskellä taivaalla on keltainen opastavatähti ja sen ympärillä on seitsemän
pienempää tähteä, jotka kuvastavat sisäisen opastuksen monimuotoisuutta.
Tähdet symboloivat vitaalisen elämän voimaa, joka täyttää tunteet,
mahdollistaen sisäisen viisauden ymmärtämisen. Anna valosi loistaa
sisälläsi, luota ja kunnioita itseäsi, sinulla on käytössäsi paljon suuremmat
voimat kuin osaat kuvitella. Luota erityisesti luovuutesi, sillä se on
voimavara, joka auttaa sinua toteuttamaan ajatuksiasi ja ideoitasi. Tähti
symboloi myös paranemista, parantamista ja tasapainoa. Lähteen vesi on
ehtymätön voimavara, jota voi kuljettaa sinne missä sitä tarvitaan.
Elämänpuu, Matka luovuuteen, sivu 2

ELÄMÄNPUU

Jukka Korhonen
18.12.2017

Tämä polku kuvaa elämän energian tunnerikasta matkaa luovuuteen, jonka
avulla voimme rakentaa todellista hyvinvointia ja iloa elämäämme. Tunteet
yhdistyvät sisäiseen näkemykseen ja näin meidän on mahdollista ratkaista
ongelmia luovuuden avulla. Jos meillä on voimaa luottaa sisäiseen
viisauteemme, saamme lahjaksi todellisen tähden, ohjausta ja opastusta,
joka on vertaansa vailla. Polun syvällistä henkistä merkitystä voidaan kuvata
siten, että kun olemme valmiita, sisäistä viisautta ja apua on todellakin
saatavilla. Avun saaminen ja sisäinen äänen kuuleminen edellyttävät
luopumista aineellisista päämääristä, suurta luottamusta ja uskoa
korkeampaan viisauteen sekä halua ja tahtoa todelliseen muutokseen.
Meditaatio: Anna sisäisen viisauteni loistaa tähden lailla kuolemattoman
sieluni päällä ja anna minulle ohjaustasi, jota ilman olisin hukassa.
Sinun loisteesi muistuttaa minua, siitä mistä olen tullut ja mikä minun
tehtäväni on oleva. Olen tähti, valon säde kaukaisuudesta, anna valoni
loistaa kirkkaana tähtien taivaalla.
Polun eläinsymboli on riikinkukko, meillä jokaisella on mahdollisuus olla
kaunis ja korea. Polkua kuvataan ametistin värisellä violetin värillä, sen
kasvi on oliivipuu, jalokivi on kristalli, Parfyymi on Galbanum. Maaginen
ase on alttari, jossa poltetaan suitsukkeita. Jumalhahmot ovat Juno ja
Atheena.
Polun astrologinen yhteys on vesimies. Vesimies on energinen,
uudistushaluinen ja älyllisesti aktiivinen. Hän ei anna
ennakkoasenteiden vaikuttaa mielipiteisiinsä, sillä hän luottaa
mieluummin järkeensä kuin vaistoihinsa. Ainoastaan se, mitä
huominen tuo tullessaan, on tärkeää. Vesimies arvostaa ystävyyttä
ja hyviä ihmissuhteita. Hänellä on ylevät ihanteet eikä hän valitse
ystäviään näiden aseman tai varallisuuden perusteella, vaan
hänen ystäväpiiriinsä kuuluu kirjavaa väkeä. Vesimies on
ystävällinen ja puolueeton. Kapinallisen vesimiehen mielestä säännöt on tehty
rikottaviksi ja vanhat tavat uudistettaviksi.
Kirjain Tzade liitetään, voimaan, joka tuo valoa aineellisen
maailman karuun luontoon. Kirjainta kuvataan myös ongen
koukkuna, jonka avulla kala nostetaan vedestä ylös maalle. Kala
ei hyppää maalle itsestään, vaan se vedetään ylös vedestä. Tämä
tarkoittaa sitä, että tunteisiin liitetään tahtoa ja voimaa, joiden
avulla saavutetaan haluttu tulos. Toisesta näkökulmasta
katsottuna kirjain liitetään sallimukseen, jonka avulla annamme
muiden elää elämäänsä, siten kuin he sen haluavat kokea. Lisäksi
sillä on yhteys oikeudenmukaisuuteen, auta heikompaa, aina kun
se mahdollista. Auta pyyteettömästi, älä odota kiitosta tai kunniaa itsellesi,
auttamisen korkeimmalla tasolla vallitsee nimettömyys.
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