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Care and share

Drøm: Jeg kommer kørende i en rød bil. Jeg svinger til venstre og ind i noget,
der er en gyde, indkørserl, korridor eller lignende. "Du er der� .

Som elefanten -

Løb leg giv -

dig mig liv

Gør som elefanten. Ser vi elefanterne som de er, ser vi omsorg, forståelse og
fællessab.

Left takes care of right.

Right takes care of left

Det gælder i vor krop, det gælder i vort sind, det gælder overalt.

Enhver deling, der ender i adskillelse ender i kon�ikt, i lukkethed, i krig. Kun
ved at tage sig af hinanden, tage sig af den del, som vi bekriger, gen�nder vi
livs�owet, livsglæden og udviklingen.

Samarbejde, styrke, hjælpe, -

ikke adskille, forulempe, bekæmpe,

ikke diskutere, evaluere, udelukke,

men udveksle, forstå nå

Hvis du vil udelukke andre,

har du allerede udelukket dig selv

High and low -

if you dont know

Kun uvidenhed

danner rangs- og standsforskelle.

Kun uvidenhed

danner ulighed.

Kun uvidenhed

fastholder andre og andet i uforanderlighed
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Share is to care

Når vi tager os af andet liv, plejer andet liv, deler vi livet med andre og
andet. Heri ligger der mening for de �este.

Fight is only if you forget right

Når vi kæmper undertrykker vi den ene side af hovedet. Vi fremmer vor egen
opfattelse, selvom den ikke nødvengigvis er den rigtige eller den hele. Derfor
indgår begge betydninger af right: Højre og rigtig ligeledes for left: Venstre
og efterladt.

All have special skills and sense,

only if you share it make sense

Igen begge betydninger af sense: Følelse og mening.

Drøm: Mindashram samtidig ser jeg et billede, som jeg har set før og skrevet
om før:

Figur 1: Den mediterende Figur 2:
Fællesskabet/spredningen/forbundetheden

En samling af livet gennem sindets forlængelse af materien. En samling der
genskaber �owet i livet og mellem skabningerne/livet i livet.

Først nu næsten 5 år efter ser og hører jeg ordet igen og nu som Mind Ashram
- ashram for sindet.

Drøm: Hører ordet "Vetadic� :

Vetadic - renewing Veda
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Don't try to make order.

Don't try to make sense.

Don't try to make items, lines and clusters,

because you then make borders

Border and order make everything shorter

Vetadic mind

Vetadic �ow

is not to know

but be the knowledge

when it is needed

Vetadic mind

is not to climb

not to rest

where yes and no

make stress and choice.

Vetadic mind is just the �ow

Figur 3: Livsrør

Livsrøret. Den allerførste foldning
af cellerne efter befrugtningen. Det
rør/kanal, der bliver rygmarv og hjer-
ne - forbindelsen med livet, der strøm-
mer igennem enhver skabning og in-
teraktionen mellem individ og kollek-
tivet livet/Guderne. Røret er ikke en
isolation eller en afgrænsning, men
selve individet i sin ubegrænsethed
forbundet med alt. Enhver afgræns-
ning her er uden mening og ikke ek-
sisterende. Meditation giver os ikke
svar, men genskaber forbundetheden
hvoi alt har mening og sammenhæng. "Jeg spørger ikke om Guderne er, men
jeg lever i kraft af min forbundethed med dem, og dermed i erkendelse af
dem". I dette rør er enhver søgen uden mening og irrelevant, for jeg er i kraft
af, at jeg er mig og dermed også i forbundethed med mig selv. Livsrøret er
indbegrebet af tryghed, fordi der er kun mig og alt i forbundetheden er også
mig, og alt, hvad jeg skal, er allerede sket i forbundetheden. Det de�nerede
er ikke, fordi ingen begrænsning eksisterer her - i den gudsgivne frihed til alt.

Tilbage til ordet Mind Ashram. I individets og kollektivets Mind Ashram
genskabes forbundetheden til individet og til livet/guderne. Mind Ashram er
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ikke en opstignig til noget overjordisk eller guddommeligt eller en frigørelse
af kroppen fra sindet og omvendt. Mind Ashram er både livsrøret og forbun-
detheden med alt. Heropgives ikkenoget eller udelukkes ikke noget,men alt
forbindes i alt til en værende mening og forståelse. "Hvad jeg vil, skal, have
tilladels til, belønnes for- er blot grænser, der �yder ud i sammenhængens
forbundethed. Der er uendeligt mange veje og måder til og i Mind Ashram,
men et bud er tal�. At være i livsrøret giver dig ikke retning og svar, men
gør dig vidende, når det er nødvendigt.


