Et andet jeg
Det handler ikke om at udslette jeg'et, men om at forandre det. Junglelovens jeg må væk. Det jeg, som
definerer sig og sit gennem den stærkes ret - i modsætning til alt og alle, på bekostning af alt og alle. Det jeg
som har en plads i os alle.
Det jeg må brydes ned til sidste sten. Brændes op i emotionens, i hadets, angstens og fortvivlelsens ild. Da
vil et andet jeg få plads. Et jeg som hviler roligt i sig selv og livet, som ser sin lidenhed og livets storhed og
har det fint med det.
Det jeg kan respektere livet og næstens tarv, for individ og fællesskab kan let forenes, når du hviler i dig selv,
i centrum af dit væsen. Dér er der sikkerhed og glæde og al den frihed, du behøver - et råderum så stort, så
stort. Du har ikke brug for ydre ekspansion i en uendelighed på bekostning af andre og vores natur. Du hviler
roligt i det du har, for din ydre besiddelse skal ikke være stor, når du har frihed i det indre og det ydre.
Du kan bruge livet, men misbruger det ikke. Andet liv må dø for at du kan leve. Det er naturens lov, men du
viser respekt for det liv, som dør for dig i livets cyklus.
Når vi er fri
Angsten for jeg'et er angsten for hadet. Når hadet forsvinder, forsvinder angsten, og jeg'ets interesser vil
ændres. Forskellene vil få mindre betydning. Det der samler og forener vil få meget større vægt.
Den umådelige interesse for forskelle, for at adskille og udskille sig fra andre, for at være anderledes og
speciel, for at blive set, har sin rod i det lille barns problem med at blive set og anerkendt af mor og far og
andre voksne som det, det er i dybere forstand.
Mor og far og andre voksne vil så gerne forme barnet i deres opfattelse af livet, af godt og ondt. De er ikke
så gode til at respektere barnets egne værdier, til at mærke hvad barnet kan lære dem. Det fører til en
livslang længsel efter at blive set og anerkendt af andre, for at markere sig, vise sin værdi.
Det præger os alle. Vi er ikke fri af mor og far. Når vi er fri af dem, er andres anerkendelse dejlig, fortræffelig,
vidunderlig, men kun som livets overflod. Den er slet ikke nødvendig.

