Kaksi porttia

M

eissä on kaksi porttia, mutta koska kahdesta ei voi kulkea, on valittava toinen. Porttien
liepeillä voi tietenkin hengailla aikansa ja kurkkia uteliaana vuoroin toisesta, vuoroin toisesta, että mitä siellä veräjän takana on tarjolla. Molemmista näyttää löytyvän mielenkiintoista, mutta päätös on jossain vaiheessa tehtävä jos mieli jatkaa tästä eteenpäin.
Portti on auki hengen tai aineen valtoihin, joiden energiat vaikuttavat meissä itsessämme.
Hengen teitä kulkiessamme voimistamme hengen olemusta, ja toisen puolen valittuamme taas
materian lakeja. Mitä pitemmälle aineen katuja tallaamme, sitä kovemmiksi sen lait käyvät. Materian taipumus on sitoa sielumme ja mielemme rautaisin kahlein, tai kultaisin – sama asia. Hengen maailman olemus sitä vastoin on sielun ääretön vapaus, vapaus kaikista sidoksista. Vapaus
hyvään. Se on riippumattomuutta, joka johtaa uuteen luovuuteen.
Aineen olemukseen sitoutuminen näyttää houkuttelevan helpolta, koska sen puolen energia aktiivisesti vetää mukaansa. Henkisen kehityksen tielle lähteminen sen sijaan vaatii omaa
päätöstä nimenomaan sen takia, että kukaan tai mikään siellä ei pakota meitä, koska se on vapauden tie. Tälläkin tiellä saamme kyllä opastusta ja tukea kun pyydämme, mutta tahto ja valinta
on meidän.
* * *
Molempien porttien takana on vastassa nykyisille aisteillemme näkymättömiä vaikuttajia,
jotka – kuten tiedetään – saattavat tulla porttien tällekin puolelle tuoden jos jonkinlaisia viestejä ja
tuntemuksia.
Aina ei oikein kykene erottamaan kummanko portin takaa, noin kuvaannollisesti sanoen,
viestin tuoja on tullut. Aineen ja ajan siteitä kantavat energiahahmoiset vaikuttajat ovat suorastaan aggressiivisen halukkaita ratsastamaan sielullamme, ja pyrkivät kauttamme ilmentämään
itseään tässä maailmassa vetoamalla aisteihin, herättämällä uteliaisuuttamme tai koskettamalla
egojamme. Tällöin on hyvä hoitaa "virustorjunta" ja "palomuurit" kuntoon, muuten ne voivat roikkua mukana vaikka lopun elämääsi.
* * *
Se energia, jota kannamme sielussamme, säteilee myös ympäristöömme. Ajatuksemme
ja muut tekomme voimistavat sitä. Jos olemme raskaiden energioiden vallassa, niiden vaikutus
laajenee myös meitä ympäröivään maailmaan vahvistaen ja helpottaen materian lakien toimintaa
eri tasoilla. Mutta kun saamme kipattua likakuorman pois sydämestämme ja tuomme puhdasta
valoa tilalle, vahvistuu vastaavasti kevyt valon voima sekä meissä että ympärillämme. Ei siis
pitäisi antaa millinkään vertaa periksi!
Itse päätät "kuka sielullasi ratsastaa". Luonto on hyvä puhdistaja, ja rukouksen voima auttaa kohti vapautta. Anna rukouksen nousta sanattomana pyyntönä sielusi syvyydestä Korkeimman puoleen ja muodostaa vahva "langaton" yhteys, silloin valosi vahvistuu.
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