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“...Aga tuleb otsustav õuduse-aukartuse hetk, mis pole enam mäng...
Tuleb aeg, mil on vaja vaimustunud kisendust.

Siis pead sa olema valmis palvetama.
Väljuma oma minast. Puutuma kokku energiaga väljapool oma mängu.

Siis pead sa olema valmis palvetama.
Olles kaotanud vajaduse palvetada...

oled sa surnud mees surnud sümbolite maailmas.
Palveta elu eest.
Palveta elu eest.”



I OSA
PALVED ETTEVALMISTUSEKS

AUSTUSAVALDUS LAO-ZI’le



I – 1

Teejuht

Parimatel istumistel
    teejuht jääb märkamatuks

Paremuselt järgmistel
    teda kiidetakse

Kehvematel istumistel
    teejuhti kardetakse

Halvimatel juhtudel
    talle makstakse

Kui teejuht ei usalda inimesi
siis inimeste usaldus puudub

Tark teejuht on sõnadega ettevaatlik
    istub häirimatult

Parimate istumiste järel
inimesed rääkigu:
“Kõik see juhtus loomulikult”
“See oli nii lihtne, tegime seda ise”

Peatükkide vastavus
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I – 2

Kui kooskõla on kadunud

Kooskõla kadudes
    tekivad vaimukad arutelud
    ilmuvad “targad”

Üksmeele kadudes
    tulevad “sõbrad”

Istumine on kandunud
korratusse
    kohe platsis “arstid”

Sest nemad, ükskõik kui heasoovlikud
    Panevad su oma malelauale
    Seavad sõltuvusse oma välistest sihtidest
    Kallutavad kõrvale
        sisemisest kulgemisest

Kulgemise õpetust leieb pigem nende seas:
    aednikud
    üksiklased
    mägede inimesed
    naeratavad ekstsentrikud
    inimesed, kes ehitavad endale ise maja
    lapsed
    vanemad, kes õpivad oma lastelt
    harrastusmuusikud
    vaiksed psühhootikud
    loomad
    need, kes vaatavad päikeseloojanguid
    need, kes jalutavad metsades
    kaunid naised
    kokad
    inimesed, kes istuvad lõkke ääres
    rändlejad
    inimesed, kes küpsetavad leiba
    paarid, kes on armastanud teineteist aastaid
    töötud
    naeratavad mehed, kellel on kahtlane maine



I – 3

Loodus, lapsed, lembehetk
Seeme, soojus, suvetuul
Draakon, džungel, dna

Pea ikka au sees
    Suurt Muutumise Sümbolit
        ja kogu maailm tuleb su juurde

Tuleb kahju toomata
Elab ühtsuses
    koos Taeva ja Maaga

Paku muusikat ... toitu ... veini ...
    ja mööduv külaline peatub viivuks

Kuid molekulaarne sõnum
    oma teekonnal läbi suu
    on maitseta

Ei saa näha
Ei saa kuulda
Ei ammendu kasutades

Alles jääb

VI – 17

Ole ettevaatlik nende seas ...

“Pühad mehed”
“Õiglased teod”
    kallutavad kõrvale sisemisest
“Õpetatud mehed”
    kallutavad kõrvale loomulikust tarkusest
“Ametialased teadmised ja oskused”
    seavad rahva sõltuvusse ebaloomulikust ja välisest

Ole aupaklik ja kaastundlik
Kuid ole ettevaatlik nende seas:
    õpetatud mehed
    pühad mehed
    doktorid
    valitsusametnikud
    reporterid
    kirjastajad
    professorid
    religioossed juhid
    psühholoogid
    rikkad inimesed
    ühiskonnateadlased
    ilusate nägudega naised
    kunstnikud ja kirjanikud
    inimesed, kes küsivad tasu
    linnamehed
    filmitegijad
    inimesed, kes tahavad aidata
    inimesed, kes tahavad et neid aidataks
    kristlased ja juudid



I – 4

Istumise ajal eelista lihtsat loomulikku

Olgu lihtsad loomulikud asjad
istumise ajal ümberringi

   käsitsi kootud kangas
   tahumata puit
   lilled ... kasvavad taimed
   muistne muusika
   põlev tuli
   maapinna hõng
   vee solin
   puuviljad ... hea leib ... juust
   vein
   püha suits
   küünlad
   templiviiruk
   soe käsi
   kõik, mis on vanem kui viissada aastat

Muidugi on alati kõige parem
    olla üksildases paigas looduse keskel

VI – 16

Kes teab põhilist, see püsib

Välise tundja nutikas
    elu vähem lahterdab

Sisima tundja kestev
    elab valgustatuses

Teiste valitseja ei kontrolli oma jõudu
    liigselt võimu tarvitab

Sisima poole pöörduja jõud kasvab
    on asjasse pühendatud

Teadvusesse uskumine on vabadus
Teadvusele lootmine on tugevus
Teadvuse armastamine samaga vastab

Algesse uskumine vabastab
Algele lootmine edendab
Alge armastamine kasvatab



I – 5

Kõik möödub

Kõik möödub
    päiksetõus ei kesta hommik otsa
Kõik möödub
    paduvihm ei kogu päeva
Kõik möödub
    ega loojang kogu õhtu

    Maa ... Taevas ... kõu ...
    tuul ... tuli ... järv ...
    mägi ... vesi ...
Need muutuvad

Kui need ei püsi
    Kas püsivad siis inimese nägemused?
    Kas inimese unelmad?

Istumise ajal
    võta asju nagu need tulevad

Kõik möödub

VI – 15

Pikikiudu

Kulg on püsinimeta
    nagu tahumata puit

Niipea kui tahutud
    siis ka nimetused

Tahu hoolikalt
    ja pikikiudu



I – 6

Olukorra sõnum

Istumise ajal
    pane tähele oma keha
        kõiksuse mandalat

Pane tähele oma keha
selle iidset kuju
    teadvuse püha tempel
    ürgseima näitemängu tegevuspaik

Pane tähele imesid, millest see kokku on seatud
    nahk ... juuksed ... koestik
    luud ... sooned ... lihased
    närvide võrgustik

Pane tähele selle sõnumit
    Kas lõdvestunud või pinguldunud?
    Kas puhkab häirimatult pühal pinnal
        või on kiivas, toeks traat ja toikad?

Ei saa varbail kaua seista
    pinge tõkestab voolamise

Ülearune kära, liigne tegevus
Ikka ja alati – korralik, kõrk, kitsameelne
Vastuolus kooskõlaga

Pane tähele oma keha mandalat

VI – 14

Võidu pühitsemine

Tähista võitu
    pidades peiesid
        kaotatud unistuste meenutamiseks

Laulatusel kanna midagi musta



II OSA
ELEMENTIDE ENERGIA KOGEMINE

AUSTUSAVALDUS AATOMILE

VI – 13

Jõu teadlik rakendamine

Jõud pöördub kasutaja vastu

Kuid
Tuleb aeg
    mil pole midagi muud teha
        kui toimida teadlikult
        vapralt



II – 1

Nimetatav kulg on püsitu kulg

Energia voolamine ...
Siin ... see ... on ...

Nimetu
Ajatu

Valguse kiirus

Hõljub ... teisel pool hirmu ...
Hõljub ... teisel pool ihkamist ...
Sellesse Saladuste Saladusse

Läbi selle Kõikide Imede Värava

VI – 12

Kasuta teadmist looduse seadusest

Loodus ei jäta ülejääke
Kõik läheb kasutusse

Seetõttu peame kalliks “vähimat inimeste seas”

Kõik kuulub kuhugi
Kõik päästetakse
Midagi ei põlata ära

Öeldakse Selgusele Jõudmine ...
Looduse peen saladus



II – 2

Põhjatu taevalik ühendus

Sädeluse tühi karikas
    täis kõiksust ja tähti

Hääletu tühjus
Helklev
Musttuhandete esivanem

Siin
    Kogu teravus ümardatud
    Kõik rattad liuglevad mööda
        valguse pehmeid jälgi

Põhjatu taevalik ühendus

Sissejuhatus ellu

VI – 11

Temas püsimine

Kulg on kõikjal

Püsid temas
    oled kodus
Kõikjal

Kaotad ühenduse
    oled üksi
Kõikjal

Kulgemises püsimine
Öeldakse
Kooskõla



II – 3

Sätendav häirimatus

Galaktiline mäng
Kihutav sädelus
Tappev spekter
Väsimatu teemantsilm

Päikeseline
Nii kaua
Kui kaua?

Sätendav häirimatus
    Kus on kodu?
Sätendav häirimatus
    Kus ma olen?
Sätendav häirimatus
    Tahan tagasi!
Sätendav häirimatus
    Appi! Ma ei saa aru!
Sätendav häirimatus
    Kas kõik see on uni?

ETTEVAATUST!
PÄIKESELINE SULGEB AVAUSE
VÄLDI TAPVA ARMASTUSE KIIRGUST
HUKUTAVA ÜHTSUSE ÕNDSUS SULANDAB

VI – 10

Näide kulgemise märgist

Seisab omaette
    häirimatult
    uudishimulikult vaatab

Seisab vaikselt
    paistab mahajäetuna
    nagu laps kes veel ei tea
    mille peale naeratada

Nähtu pärast veidi kurb

Teised omandit naudivad
    tema loiult triivib, kodutuna
    toimimata, omamata

Või siis liigub aeglaselt ja ligi maad

Teised toimekad ja korralikud
    tema paistab kõhklevat

Ei näi leidvat oma teed
    maailmas

Erinev

Tark väikelaps kogu elu rinnast
    toitu ammutab

Sisimas



Hüva. Kes on järgmine?
“Õnnis peab mööduvaid põlvkondi õlekoeraks”

Head teed nüüd
Liugle sulandumisse
Väsimatu teemantsilm

Seal
    me
        läheme

Head
    teed

VI – 9

Kuidas ära tunda kulgemise märke

Kes naaseb kulgemise voolusesse
    saab tagasi saladusliku läbinägelikkuse
        nii peene
        et raske mõista

Väliselt näib
    Hoolikas
        nagu talvel jõe ületaja
    Ettevaatlik
        nagu varitseja
    Tähelepanelik
        nagu külaline
    Muutlik
        nagu mägioja
    Loomulik
        nagu tahumata puit
    Kõrgel hõljuv
        nagu kajakas
    Äraarvamatu
        nagu mudane tiik

Kuidas mõista seda mudasust?
Vesi selgib rahulikult seistes

Kuidas saame tüüneks?
Liikudes koos hoovusega



II – 4

Vaba langemine

Raskustungi seadus ... vaba langemine
Vaba langemine ... kerguse juur

Puhkus ... liikumise algus
Vaikus ... rahutuse pea

Raskustung ... vaba langemine

VI – 8

Mida ütles meel ajule

Sama mulle kuulsus häbi
Sama mulle kahju kasu
Sama mulle nauding valu
    pomises aju

Vaadates ülalt alla kaastundliku uudishimuga
    kuidas kena naine igavlevalt
    uurib tillukest viga
    oma pika sileda keha küljel

Vaadates ülalt alla kaastundliku uudishimuga
    meele välise mängu
    väikesele trükitud
    malelauale

Sama mulle kuulsus häbi ...



II – 5

Mina varjamine

Energiamäng kestab
Väljaspool püüdlust

Energiamäng kestab
Väljaspool keha

Energiamäng kestab
Väljaspool elu

Seal väljas
Hõljub ajatuna

Väljaspool püüdlust

VI – 7

Meeleline süütus

Viie värvi nimetamine
    varjutab silmad

Viie tooni nimetamine
    summutab kõrvad

Viie maitse nimetamine
    katab keele

Nimetamine lõpetab voolamise

Võidad partii, kaotad mängu

Las süütus
    juhtida ihkamist



II – 6

Saladuse ilmumine

Tahame teda näha, kuid ei näe
    ütleme tühi koht

Tahame teda kuulda, kuid ei kuule
    ütleme vaikus

Tahame teda puudutada, kuid ei saa
    ütleme tajumatu

Aga siin ... me tiirleme selles
Võbelev, vaikne, õrn

VI – 6

Kasu tühjusest

Tühjus keset kolmekümne kodaraga ratast ...

Tühjus savist vaasis ...

Tühjus nelja seina vahel ...

Mängu eesmärgiks on mängu ületamine

Kaota meel

    et kasutada pead

Kaota meel

    et kasutada pead



II – 7

Ära haara härmavõrku

Kõikjal taevas
ja

all maa peal
Kristalne kudum
Püha härmavõrk

Haaravad käed purustavad selle
Vaata hoolega seda helklevat mosaiiki

Vaikne ...
Liugleb

Kooskõlas

VI – 5

Vee õpetus

Mängu puhul väärtustatakse
    mängulisust

Kuju puhul väärtustatakse
    kujunemist

Maja puhul väärtustatakse
    selles elamist

Südame puhul väärtustatakse
    tuksumist

Tegevuse puhul väärtustatakse
    ajastatust

Tõepoolest
Kuna voolad nagu vesi
    ei saa võita kaotada



II – 8

Hoia kinni tühjusest

Hingus ...
Pane tähele, kuidas see ruum seal
Taeva ja Maa vahemik
    on kui lõõts

Hingus ...
Ikka täis, ikka tühi
Ikka täis, ikka tühi

Hingus ...
Tule siia, mine ära
Tule siia, mine ära

Hingus ...
Vaikus

Hingus ...
See pole aeg rääkimiseks
Parem hoia kinni tühjusest

Hingus

VI – 4

Uuesti määramine kasutades vett kui elementi

Pea meeles
vee voolamist

Ela loomulikult
voolavalt

Ela maalähedaselt
voolavalt

Ela andes elu
voolavalt

Ela vabalt langedes
voolavalt

Ela vooluses
voolavalt



II – 9

Võta vastu – Anna minna

Et sisse hingata
tuleb esmalt välja hingata

Anna minna

Et hoida
tuleb esmalt käsi avada

Anna minna

Et olla kuum
tuleb esmalt olla alasti

Anna minna

VI – 3

Jumala eest – Tunne end hästi

Tagasi pöördudes
pea meeles, et valiksid teadlikult

Võim on raske kivi
mis välja kistud sinu helluse aiast

Voorus on raske kivi
mis purustab sinu süütuse

Mida saab õppida
loodusest on

kooskõla

Seega

väldi seltsi
hoia kaisus põhilist

väldi nurki, ühine ümaraga
väldi kergesti vormitavat, liitu väega

Ei pea tegema head
kuid Jumala eest
Tunne end hästi

Ja looduse kord valitseb



III OSA
BIOLOOGILISE ENERGIA KOGEMINE

AUSTUSAVALDUS DNA’le

VI – 2

Kuidas pageda ilu ja headuse lõksust

Tagasi pöördudes
    pea meeles

Eelistades ilusat, määratled inetu
Valides hea, lood kurja
Eelistades oma rõõmu, kujundad oma kurbust

Mündil mida praegu vormid on kaks külge

Parem naasta kulgemise voolu

Sest tõepoolest
Vastandid on olemas ainult sinu jaoks
Teiselpool kulli ja kirja
    tantsiskleb ühtsus

Kõik helid omavahel kooskõlastuvad
Kõik mängud viigiga lõppevad

Jumal seisab pallilööja künkal
    noogutab püüdjale
    võtab hoogu ja viskab
    õlakõrguse kiire palli

Otse Kurivaimu kindasse



III – 1

DNA siugjas keerd

Kohtame teda kõikjal
    nägu ei näe

Järgneme talle kõikjale
    selga ei näe

Võttes omaks muistse siugja keeru
    oleme hetke isandad
    ei tunne mingit katkestust
        rulludes tagasi ürgse alguse juurde

Võib öelda
    kulgemise nide

VI – 1

Täitumuse hetk

Kahma kinni kõvasti
Lase lahti kergesti

Täis tass ei mahuta rohkem
Süüdatud küünal põleb kord lõpuni
Pinguldatud vibu tuleb valla lasta
Liigselt teritatud tera kaua ei kesta

Ja praegust hetke ei saa uuesti läbi elada

    Niisiis nüüd ...
Kahma kinni kõvasti
    Nüüd ...
Lase lahti kergesti



III – 2

DNA eelajalooline saamislugu

Pealt pole hele
Alt pole tume

Püsiv, kestev
Hargneb loendamatute juurtena
    levitades lakkamatult
        elusolendite siugjat keerdu

Salapärane nagu kujutu olemine
    millesse alati naaseb

Keerdub uuesti kokku
    teisel pool meelt

Ütleme vaid
    Vorm vormitusest
    Elu spiraalsest tühjusest

VI OSA
TAASSISENEMINE:

ETTE ANTUD MAAILMA KOGEMINE

AUSTUSAVALDUS SÜMBOLISTLIKULE MEELELE



III – 3

Selge vesi

Saladuse tuum
    peidus mudases vees

Kuidas mõista seda mudasust?
Vesi selgib rahulikult seistes

Kuidas saame tüüneks?
Liikudes koos hoovusega

V – 6

Tšakrad kerkivas järjekorras

Hingamine
Triivi mööda oma keha pehmet sood
    samas kui soe kollane muda sind aeglaselt endasse 
imeb

Hingamine
Tunne, kuidas sinu keha kõik rakud kokku põimuvad
    sulandudes niiskes vikerkaarevärvi siugjalt keerduvas
    orgasmis

Hingamine
Tunne seda müdisevat ajamootorit
     mis elu mööda punast võrgustikku tuksutab

Hinga
    kuni oled niisama soe ja pehme
    nagu väike laps

Hingamine
Pane tuline veri voolama
    oma aju valgetesse ruumidesse

Hingamine
Kiirga kuldset valgust
    loodu neljasse kaarde



III – 4

Naasmine lättesse – rahu

Saa tühjaks
Jälgi vaikselt musttuhandete tekkimist
    eluvoolu sukeldumist ja lättesse naasmist

Püsi toimimata
Naase lättesse

Sügav rahu annab märku
    oled jõudnud seatud eesmärgile

Lättesse naasmine tähendab
    mõistad väge püsivalt

    kui mõistad püsivalt siis valgustatud
    kui valgustatud siis häirimatu
    kui häirimatu siis avameelne
    kui avameelne siis üle seltskonna mängudest
    kui üle seltskonna mängudest siis kooskõlas väega
    kui kooskõlas väega siis kestev

keha häving pole hukk

V – 5

Kroontšakra

Valgus

Kas suudad hõljuda läbi oma keha kõiksuse
    ja mitte eksida teelt?

Kas suudad keskenduda
    oma lülisambale
    keha iga keskuse energiale?

    Maa tuum
    Seksuaalne sulandumine
    Südame tuli
    Algav hingetõmme
    Võrkkesta sädelus
    Hääle võnkumine
    Puudutuse värin
    Haihtuv gaas
    Keele pahvatus

Nüüd
Tõmba need aistinguvood endale ajusse
Lülita sisse miljardirakuline teemantvõrgustik
Valgus ... valgus ... valgus ...
Hõõgus
Päikeseloit
Igast sinu keha rakust vuhiseb energia
Valgus ... elu ... armastus ... helendus
Tuhandekroonleheline valguselootos



III – 5

Lao-zi meel süveneb väga keerulisse teemasse,
kirjeldamaks, kuidas kulg tekitab

materiaalseid vorme

On see uni?
    Ähmane
    Tabamatu
    Nähtamatu

Asjad, kujundid liiguvad aeglaselt
    helkivates võrgustikes

Siin püsib olemus
Siit tekivad kõik vormid
Muistsest algusest
    praeguse hetkeni

Tabada seda täpset hetke
    sissehingamise ja väljahingamise vahel?
Just seal ...

Kas suudad hõljuda teiselpool elu ja surma?

Taevassinine

Täpselt sellel hetkel
Nüüd



III – 6

Muundumisharjutused

Mis oli loid ... liigub
Mis oli surnud ... elab
Mis oli tuhm ... särab

Galaktiline ruum on pingutanud, et luua
    seda hetke
        oivalist

Näe kuidas iga osa ühineb tervikuga

Muistne ütlus
Eraldatu saab tervikuks
Targasti öeldud

Vägi tulvab
Kõik vormid ergavad

Püsi vaiksena ...
Tuksle
Kooskõlas

V – 4

Kõritšakra

Taevassinine

Kas suudad hõljuda läbi oma keha kõiksuse
    ja mitte eksida teelt?

Hingamine ... hingamine

Kas suudad triivida vabasse õhku?
    Hingamine
    Elu hingus
    Taevalik õndsus
    Inspiratsioon

Kas suudad kerkida kõrgustesse
    siseehingamise ja väljahingamise
    võbelevatel vibratsioonidel

Hingamine ... hingamine

Elu hingus

Kas suudad ronida elu habrast lõnga mööda
    üles pilvede sinavasse õndsusesse?

Kas suudad liuelda keereldes üles
    läbi maheda atmosfääri

Hingamine ... hingamine



III – 7

Kolm ülal – kolm all

Mis ülal see all
Mis väljas see sees

Mis tulemas see möödunud

kõrge ... sügav ... puu ... roheline ... harunev ... leht
juur ... ülal ... all ... esiletükkiv ... keerduv

taevas ... maa ... tüvi ... juur
leht ... haljas ... mahl

muld ... õhk
tuum

muld ... nähtav
varjus ... hingav ... imev

pung ... nõre ... päike ... niiskus
hele ... tume ... elav ... kõdunev ... naer

pisar ... meeleolu ... vihm ... pori ... oks ... juur

Mis ülal see all
Mis väljas see sees

Mis tulemas see möödunud

Puunikerdused ootavad
igas lõikamata oksas

nikerdaja nuga

Kas suudad lasta südamel
    saada keskpumbajaamaks
    kõikidele inimlikele tunnetele?
    Tuksuda kogu armastuse pärast?
    Pekselda kogu kurbuse pärast?
    Tuigata kogu valu pärast?
    Müdistada kogu rõõmu pärast?

Kas suudad sel lasta
    kloppida kogu inimkonna pärast?
    Pursata ... verd joosta ... sügavas kaastundes
    voolata ... voolata ... tuksuda
    välja ... välja ... välja?

Verest tühjaks joosta
Elu ...
Veri

Helepunane
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Saladuse neljaosaline kuvand

Enne taevasmaad
    oli miski
        ähmane ... tüüne ... taotluseta

Kõikjal liigub väsimata
Pöörleb hääletult
Sulandub

Võib pidada
    kõikide elusolendite emaks

Nimi pole teada
    seepärast öeldakse kulg

Muistsed targad ütlesid “suur”
Suur Kulg

Suur tähendab kooskõlas
Kooskõlas tähendab häälestunud
Häälestunud tähendab jõuab kaugele
Jõuab kaugele tähendab naaseb
    Kooskõlla

V – 3

Südametšakra

Helepunane

Kas suudad hõljuda
    läbi oma keha kõiksuse
    ja mitte eksida teelt?

Kas suudad voolata
    koos tulise verega
    läbi kõikide siidjate koridoride?
    Tukselda...
    elu pulsis?

Kas suudad lasta südamel
    pumbata end
    läbi pikkade punaste tunnelite?
    Kiirata ... paisuda ... läbi tungida ...
    rappuvas rütmis?

Kas suudad voolata
    rakukambritesse?
Kas suudad keskenduda
    südame armastuse tulele?



Nõnda siis on neli suurt

    Kulg on suur
    Elukeerd on suur
    Keha on suur
    Inimene on kavandatud olema suur

On olemas neli suurt
    Inimene on loodud olema üks neist

Viies end kooskõlla kehaga
    keha häälestub elu aeglasele lahti rullumisele
    elu voolab kooskõlas kulgemisega

Kõik edeneb
    loomulikult
    häälestunult

V – 2

Seksuaaltšakra

Vikerkaar

Kas suudad hõljuda läbi oma keha kõiksuse
    ja mitte eksida teelt?
Kas suudad lebada vaikselt
    haaratuna
    mehe ja naise
    libedasse ühendusse?
    Põlvkondade kuuma ja niiskesse tantsu?
    Armastajate lõputusse joovastusse?
Kas suudad annetada oma aasal väreleva tolmuka
    õietolmu elektrilisele läbimurdele
        siis kui linnud laulavad?
Püherdada koos jõekaldal
        siis kui linnud laulavad?
Oodata pehmete sulgedega kaetult, väriseda, tihnikus
        siis kui linnud laulavad?
Kas suudad keerduda siugjalt
        siis kui linnud laulavad?

Muutuda kaheks kokku sulavaks rakuks?
Liuelda kokku molekulaarses embuses?
Kas suudad, ümisedes
    kaotada kõik
Sulanduda

Vikerkaar
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Väe valgus

Väe valgus paistab kõikjale
    paremale ja vasakule
Kõik saavad temalt elu

Loob kehad
    ei omasta

Katab ja toidab musttuhandeid
    ei häiri nende unistusi

Saladuslik heeliks ... väikseim vorm
Kõikide vormide ema

Olendid sünnivad, edenevad, kaovad
    teadmata oma algset loojat
    valguse heeliksit

Kogu loodusest teada
    targem, vanem, suurem
    paikneb väikeses

V – 1

Juurtšakra

Kollakaspruun

Kas suudad hõljuda läbi oma keha kõiksuse
    ja mitte eksida teelt?
Kas suudad pehmelt lahustuda? Laguneda?
Kas suudad toetuda
    niiske mullaga määrdunud
    uinuva idu valgusele?
Kas suudad triivida
    üherakulisena
    pehmes koestiku soos?
Kas suudad vajuda
    oma tumedasse
    viljakasse lammisoosse?
Kas suudad aeglaselt keerelda
    mööda suurt jõge allavoolu?

Kollakaspruun
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Nii see on

Vägi liigub aeglaselt ja häirimatult
Hetkest hetke
Paistab toimimatu

Aed päikesetõusu hõngus
Videviku vaikne hingus
Hetkest hetke, hetkest hetke

Kui oleme häälestunud sellele õndsalikule rütmile
    musttuhanded edenevad
    pingutuseta

Tõepoolest!

Kõik see on nii lihtne
Iga järgmine hetk ...
Nii see on!

V OSA
TŠAKRATE KOGEMINE

AUSTUSAVALDUS SISEMISTELE AISTINGUTELE
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Leebe Saladuse värav

Elu org
        Leebe Saladuse värav
Algus madalaimas kohas
        Leebe Saladuse värav
Ürgema läte
        Leebe Saladuse värav
Kogu elava vägi
        Leebe Saladuse värav
Kestab püsivalt
        Leebe Saladuse värav

Sisene
Tasakesi ...

IV – 5

Maitsmine

Õhuke pleksiklaasi kiht
    mis katab keelt
Sulab...

Pahvatavad maitsepungad
Värelev käsnjas punane kude
Suu lilled



III – 12

Väe õpetus

Pehme saab jagu kõvast
Väike saab jagu suurest
Õrn elab üle tugeva
Nähtamatu elab üle nähtava

Ära võta kala välja voolust
Ära näita terariistu inimestele
Väel tuleb lasta vabalt
    elu rütmis kasvada

IV – 4

Haistmine

Aistingute maastik
Lõhnasõnumite õhuline võrgustik
Aroomide sasipundar
Südametuksete kiire vool
Sõõm elueliksiiri

Ruumi vastasküljel naine
    Joobnud
    Jalgade maine aroom
    Näärmete muskus
    Seksuaalne parfüüm
    Pööritust tekitav seep ja šampoon
    Pähe hakkav segu toidust ja joogist
    Sisemiste vabrikute heitmed ja jäätmed
        hõljuvad välja haihtuvate gaaside pahvakutena

Segune temaga



IV OSA
NÄRVIENERGIA KOGEMINE

AUSTUSAVALDUS VÄLISTELE AITINGUTELE

IV – 3

Kompimine

Siruta välja
    oma vabad närvilõpmed
    nahka põimitud kenad võbelevad väädid

Tunne mu sõrmede puudutust
    õrnalt langemas sinu pragulisele pinnale

Saada aistingumull hõljudes üles
    keereldes läbi nahakoe
    viiskümmend miili siidist atmosfääri

Elektriliselt erutav kontakt

Liugle vabalt läbi marrasnaha avaruse
    miljon miili sinist suhkruvatti
Närvikiudude habras võrgustik
    hingematva naudingu judisev villak



IV – 1

Nägemine

Paljas avatud silm
Aiii!
Valgus ... sädelev ... tukslev ...
“Ma olen kogu elu selle sädeluse suhtes pime olnud”

Võrkkesta mandala
Kepikeste ja kolvikeste soine mosaiik
Valguskiired vuhisevad võrkkesta 
    kiirusega 186.000 miili sekundis
Piiratud ulatus
Võrkkesta pühakiri

Pimestatut
    kohutab välklev energia
    umbisikuline lummav helk
    pilkav, narritav
    pelgalt illusioon olukorra kontrollimisest
    “Liiga ere! Lülita välja!
    Too tagasi tuttav ja hall varjude maailm”

Nägija silm
    Võngub koos võbeleva valguse võrgustikuga
    Seguneb nähtuga
    Seguneb vaatepildiga
    Libiseb naeratades optilisse keerisesse
        läbi selle tillukese keskpunkti

IV – 2

Kuulmine

Paljasta lootosekelme
  heli lained heli lained heli lained
Kaastundlike vibratsioonide võbisev trummipõrin
    hõljub mööda vedelikuga täidetud kanaleid

Üksik klaveriheli
bbbbbbbbiiiiiiiinnnnnnnngggggggg

Naudingu meteoor
    põrkab vastu värelevat kelmet
Keerleb
Sulandub
Aeglaselt

Selge lõputu heli
    kõlamas kõrva kanalites
    piki vibreerivat keelt

Kelle kõrv
    sa oled

Vibratsioon ... pillikeel ... solisti sõrm




