Pies. Rok Psa to bardzo dobry
rok
dla
wszystkich,
kochających pracę grupową
Rozpoczyna się dnia 16 lutego 2018 roku, a kończy 4 lutego
2019 roku; trwać będzie tylko 353 dni, czyli aż o 31 dni mniej
aniżeli poprzedni przestępny rok Ognistego Koguta. W jego
rozpiętości pojawi się jeden dzień lin chun (ostatni dzień
roku), czyli dzień początku wiosny, zwany też świętem
kochanków. Jest to Rok Psa, żywiołu Ziemi Young, a jego
kolorem jest brąz (od żółtego po prawie czarny, często na tle
ciemnej zieleni).
W ustępującym Roku Ognistego Koguta pogoda sprzyjała ćwiczeniu
czakr górnych – trzeciego oka i czapeczki; w tym roku
poświęcimy czas dwom czakrom dolnym: podstawy oraz bliskości i
seksu. Niektórzy powiadają, że właśnie taka powinna być
kolejność ćwiczeń, bo chcąc zasysać energię, najpierw musimy
zapewnić jej odpływ. Innym jednak zdolność do czynienia cudów
czakr górnych kojarzy się z zmniejszaniem dystansu do istoty
absolutnej, jaką pragną się stać przez Oświecenie na
prowadzących w górę schodach – na szczyt świata piramidy – na
Olimp. Od monoteizmu do politeizmu.
Jest jednak inny sposób: ten Pies z wyróżnionego zdjęcia, ze
świata fraktali, którego jeszcze nie ma, ale może być. Zwą go
czasem Światem Spłaszczonej Piramidy.
Przede wszystkim pamiętajmy, że Pies jest znakiem
idealistycznym; kieruje się etyką i posiada bardzo wysoką
świadomość społeczną. [Taoistyczna Akademia Oświecenia ]
Nie liczy się Cel lecz Droga, która do niego prowadzi. Nie
liczy się motocykl, lecz instrukcja jego naprawiania.
Najmniejsze stado liczy sobie dwie sztuki zwierząt, stąd w

podróż zabrałeś swego syna. Medytacja jest przejażdżką na jego
grzbiecie, a Oświecenie – jego pierdnięciem. W ogóle
Oświecenie jest przereklamowane przez monoteistów: studiuj
koany, a przeżyjesz ich wiele. Każdy, kolejny milimetr Drogi
wart jest tyle, co kilometr, pamiętaj tylko, że żadna istota
ludzka nie jest liściem na wietrze, a w każdej poczwarce tkwi
motyl – a nie tylko w niektórych.
Gdyby chcieć pokusić się o wskazanie efektywnego remedium,
które ułatwiłoby nam życie, to byłyby to symboliczne figurki
lub wizerunki Zająców, gdyż Zając jest sekretnym przyjacielem
Psa. Na drugim miejscu trzeba by postawić umiejętne
manipulowanie żywiołem Metalu (wyroby metalowe, kształty
okrągłe), który kontroluje nadmiar Drzewa i zarazem osłabia
silną Ziemię. [Onet Magia ]
Z jego mordki wyziera biały pyszczek lisicy – czarownicy,
pewnie takiej dziewięcioogoniastej. To heksagram 64 –
koniec jednego cyklu i początek następnego, trzeba tylko nie
zamoczyć ogona. Jako Young smyrgniesz w krzaki i wytarzasz w
śmierdzących paskudztwach; potem przyjdzie Yin, wrzuci do
wanny, wleje wody do miski i zostaniesz poważnym Opiekunem.
Ale to potem. Na razie podzieliłeś się starą, przepyszną
kością z kolegami, warczysz, gryziesz i piszczysz,
turpistycznie wniebowzięty. Kiedy wojna się skończyła –
pokochać zwyczajne i brzydkie – to jest coś!
Powszechnie stosowanymi symbolami Inari są lis i klejnot
spełniający życzenia. Innymi często spotykanymi elementami
przedstawienia tego bóstwa (a czasami także jego lisów) są
sierp, worek z ryżem i miecz. Atrybutem Inari jest także
bicz, obdarzony mocą niszczenia zbiorów ryżu. Być może, imię
„Inari” pochodzi od słów ine-nari (rosnący ryż). Ryż rosnący,
to nie zaspokojenie głodu, lecz zapowiedź zaspokojenia.
[Lisice – czarownice…]
Rok Psa to bardzo dobry rok.

Nie mogło być lepszego.

Może przeczytasz także:
Lis. Lisice-czarownice. Huli jing, Kumiho, Kitsune. Lis z
heksagramu 64 może być demonem. Heksagram 64 może być
prezentem I Ching dla samotnych kobiet.
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