Cum să îţi recuperezi Strălucirea interioară

Introducere la Partea a II-a
Echilibrul yin-yang
Strălucirea ta interioară devine manifestă în mod natural atunci când îţi trăieşti viaţa cu
entuziasm. Gândeşte-te la un copil fericit care râde şi nu poartă nici o mască. El străluceşte literalmente.
La fel poţi face şi tu, prin recuperarea strălucirii tale interioare.
Strălucirea interioară nu dispare niciodată, dar se poate estompa pe măsură ce copilul se
orientează din ce în ce mai mult asupra lumii exterioare. Pe măsură ce asupra lui este exercitată o
presiune din ce în ce mai mare pentru a lua note bune, pentru a primi aprobarea celor din jur, pentru a
concura cu alţii pentru atenţia adulţilor şi pentru a se integra, copilul nu se mai concentrează asupra
întrebării: „Ce simt?”, ci asupra întrebării: „Cum pot obţine satisfacţii exterioare?” Acest lucru este cu atât
mai adevărat în cazul copiilor care au suferit traume sau de un stres traumatic secundar datorat
traumelor suferite de părinţii săi.
Atunci când ajungem la stadiul de adulţi, noi ne deconectăm conştiinţa de semnalele interioare
ale corpului nostru, care ne avertizează: „Atenţie! Eşti obosit şi stresat. Trebuie să faci o pauză”. Noi ignorăm
aceste semnale şi ne forţăm să ne continuăm viaţa, indiferent cât de obosiţi, de speriaţi şi de stresaţi ne
simţim. Organismul nostru secretă astfel din ce în ce mai mulţi hormoni ai stresului, care ne afectează
greutatea, apetitul, starea de sănătate şi personalitatea.
Lumea de tip „Grăbeşte-te, concurează şi câştigă cu orice preţ!” este o lume în care prevalează
energia masculină yang. Energia yin este feminină. Ambele sunt la fel de importante pentru a emana o
energie luminoasă. Secretul constă în înţelegerea laturii întunecate şi a celei strălucitoare a celor două
tipuri de energii.
Orice energie face parte integrantă dintr-un continuum ale cărui capete reprezintă doi opuşi
absoluţi. Spre exemplu, „foamea” şi „saţietatea” sunt cei doi poli opuşi ai continuum-ului numit apetit.
„Fierbinte” şi „rece” sunt cei doi poli opuşi ai continuum-ului numit temperatură, şi aşa mai departe.
În cazul axei energiilor yin şi yang (feminin şi masculin), polii opuşi ai continuum-ului sunt: yin
„strălucitor” şi yin „întunecat”, respectiv yang „strălucitor” şi yang „întunecat”. Cuvântul „strălucitor” se
referă la calităţile considerate în general pozitive, iar cuvântul „întunecat” la cele considerate de regulă
negative. Energia „strălucitoare” afirmă viaţa, iar cea „întunecată” o perturbă.

Mai multă lumină echivalează cu o strălucire interioară mai mare
Strălucirea ta interioară este lumina divină pură cu care te-ai născut. Pentru a-ţi menţine vie
strălucirea interioară, şi implicit calităţile yin şi yang „strălucitoare” care afirmă viaţa, este foarte
important să te impregnezi cu o energie luminoasă.

Acest lucru presupune să eviţi persoanele şi situaţiile caracterizate prin energii yin sau yang
întunecate. (Vom insista mai mult asupra relaţiilor cu alţi oameni în partea a III-a a cărţii.)
În capitolele care vor urma, vom analiza diferite metode şi stiluri de viaţă care amplifică lumina
din viaţa ta.
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