Kundalinislangen
Kundalinislangen,
slangekraften,
dræber dig.
Vær glad for det!
Døden som vejen til livet
i et og alt
Døden skaber plads.
Jeg'et fylder for meget
- det emotionelt forførte jeg
Det tomme rum
er evighedens spejl.
Friheden bor her
i både tid og evighed
Friheden for jeg'et
er friheden for emotionelle bindinger,
frihed for indre konflikter,
frihed til skønhed og glæde
og fred af en anden verden
i den ganske almindelige hverdag
Sølvtråden og guldtråden
repræsenterer kontakten
med længst afdøde
i din bevidsthed,
i bevidsthedens "outer space"
Stemmer som stadig bor
i kollektivet,
i den kollektive bevidsthed,
vi alle har del i
Stemmer fra vise kvinder og mænd,
som viste vej
i tidernes morgen
og for nylig
De stemmer lader sig høre
i tomheden,
når du er død og borte.
De tåler ingen indblanding
fra et forstyrret og uklart jeg,
som ikke har ører at høre med
og øjne at se med
Levende døde er de
- en realitet
ganske som de mange døde levende,
levende som har mistet kontakten
med livet i dybere forstand
på grund af frygtelige, ubevidste smerter
kulturens byrde
Tomheden, stilheden, nu'et
gør livet levende
på et andet niveau
end jeg'ets egocentriske verden
af emotion og intellekt,
en rædselsfuld cocktail

som har bragt verden meget godt
og samtidig til katastrofens rand
Jeg'ets uhæmmede begær,
grådighed
og dumhed = uvidenhed
er synderen
Der skal ikke så meget til,
når vi opdager,
at svarene på vores søgen
og lykken
bor i os selv
Bevægelse og hvile
med udgangspunkt i ro,
i indre fred,
i forsoning med sig selv og livet,
i indre skønhed og glæde,
i taknemmelighed
mod skaberen eller skabelsen
- kald det hvad du vil
Kundalinislangen
og slangen i Paradiset
er én og den samme.
Den skabte jeg'et,
og den udsletter jeg'et.
Evolutionens fantastiske vej
Intelligent design?
- kan diskuteres
Nødvendigt design?
- så absolut,
som mennesket og verden
har udviklet sig

