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!J-[vatf er 'l(aos? 

'lJen k!,1Ulte '[)t,rdtn af livertfagsopkvefser liar tkns , 

roa i 9(pos. 

Så ethvert forsøg pd at forstå verden via fornuft, 

stØtfer på en grænse. 

På den antfen suk Cigger !l(aos: 

'TdstatUlen af ek§istens og iK..~ elsistens, aer i((~ 

k_.an f orst4s af aet ratione{[e ego 

~s er den 'llltiversitfft, potentiale af kreative 

kræfter, 

som kgnstant er sat i 6evægefse for at kravfe 

gennem re'llnerne i vores personBge og kg{{ef(tive 

realiteter. 

'lJet er kræfterne 6ag sk_.a6efse og øtfefæggefse 

. !!@os er tfen f ormføse tom/id 

'Det store iy6 e{{e af gruntf udfra li~t 1(osmos 

e{{er det ordnede univers liar udvi.k,fet sig. 



Yltfvarse{: 

'llaen kgos ingen ortlen, utlen oraen tun k,aos 
!B&n orden er eslapisme. 

Intet er sandt, a{t er tiflac{t 
9-{usk] . 

'vi er et i en '[)ertlen uden 6ånd 
:Findjeres eget 1({ws 

gcaos k..f,ntf.er ingen grænser! 
Panta ~is -Yl.ftiltfl strØ11t1/ter 



'E(ementeri en {jutltlom: S'firot: 

'lJen uentleli,ge 
'J!en u6egrænseie 
'Det tifgænge{ige 

7(tter " !l(rone 
!lloÆma.i - 'il'Lrtfom 

'lJina.i · Indsigt 
!l{esetf" ff(]zrtltJ.ieti 

yvuran -StgrK/ _ 
'Tif 'eret -SÆ,/nÆetf 

9(/tza.i · SfJr 
!llotf -Majestæt 

:Jesoa·-1Jasis 
Ma/t.iut -~etfø~t 

· Citat ti[ anr46e[se af Saliri: 

'Da (juiintlen er 9(aos 
så være lientles tak 

1Jem, som lienies f {ygtige sintl liar 6erØrt 
Panta 1(/is -~[ting st:rømmer 



!Hymne ti{ Saliri 

Panta ~is -Af ting strømmer. 
Yl{tet er i bevægelse, jora, stjerner, !l(psmos og !J(aos. 

!Fra de tidllgste æoner tu aet tætteste stof. 

\ I 
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Jeg, der også strømmer sammen mu{ aCt og a{tet 
fiyUer Jer, Sliari. 

Men Jeg l@n se 'Det: 
'Den stråCende tåge, som itks, er Cegeme, 

som itks liar s((jtks,Cse, form, vægt mængde eller 
eoensf@ber, 

og som if(ks, ser,if(ks, /i.Ører, 
og iftks er unlfertastet f øCsomliden, 

som U(ks, er på noget std, i nogen tid e{kr noget 
rom, 

som iftks er sjæ{, f orestilungse'lltU, fw{aning, 
antal, må{, stof, eviglid, 

som fiverks,n er mørks, elle.r [ys, 
fiverks,n fej{ effer sandfietl. 

• I 
-; . 
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' 



1 
. ~ 

j 9lymne ti{ Saliri: 

-Oli !J(aosl 
~ett itttetliuf .ivo,fta alting ur/springer. 
:l'I/ bØjer mig ..for Jeres fi!l!lteUlf e pragt. 

Oh store Sah-ril 
qJu oevufner at intet er santft 

og alt er tilla4t 
O.istore liers{erincfe/ Moder til alt! 

.Jeg tifogtfer mig selv som Jeres gt{111!f!!e 
tjener /ijenerincfe 
Oli, store Sa.iril 

·. ·-,~ fra Ævi[tet aft fiiuler sin bPf!yntle&e og ende 
,, I eqistere og li.efr universet gfætfes derved. 

!Panta !,l(fi; -ftl{tiltfl strømmer 

j . 
. \ 
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~tua[: 

Præsten tfanner først en cir~f af tilbedere og citere/ 

· mens lian liar septoret i lidntfen: 

fltTi[{,etf tfa 'l(flos, og se, Mit {ys s/(jnc{er pd Jer 

µuf mine tjenere være få og fiemme{ige. 

'De sl(al regere 'De Mange og 'lJe !J(pu{te" 

"!For 'De er 'lJe dåre, som I 6eunc{re. 

'Bdl{e 'lJe og 'Deres (jU4er er ae sanc{e tfåre!" 

"(jå frem ·Mine 6øm 
Min ek§tase e:r i Jeres 

Min g{ætfe er at se Jeres gfæae 
Jeg er unc{er Jer og over Jer" 

"Og i Oraet XJu}s 

Laa 6ogen være f orsegkt 
Ja! Laa 6ogen være forsegkt 

Panta !l{f,is - Afting strømmer" 



. . Jeo ser 'Det. 
!K{ws som i,tkJ, er og a{Bgeve{ er, 

som en {ine, f oranfcret ay6t i ¾in intetlied. 
1Jet eneste Civ værtl at kve ek§iterer på (qinten aj 

XtUJsl 
Xfws kf,nder ingen grænser. 

Panta 1(/i, -Æ#ng strømmer 



r · 

t 

(jennemgang efter fremsigelsen 

af !Rjtuafer: 

Præsten i cir{fen liæver septeret O!J s(!f er sammen metf 

ttÆetfeme: 

- (jå runit tit 9'/prtf og gentag, men tænl(; "Sahri,, 

-· (jå runit ti{ 'Vest og gentag, men fivist· 6Sahri,, 

- (jå runit ti{ Syd og gentag, men sig: "Sahri,, 

-qå runat ti{ Øst og gentag, mt,n s{rig: "Sahri,, 

!Præsten 11dr intl ti[ centntm ef cirÆ_fen metf tfisfe ortf 

Off tnækr .for Sahli 

!Præsten (øfter amtene IIIPd det uettdef(!f e 5[aos 0/f 

s(!/er ordene: 

11O'ller mig flammer min moders ansigt. 

~i{aen ti{ e'llig ~os 09 mag.t 

· Jeg anr46er llJig 

. Sfiari 

!Panta ff(!is -Yl.lti11f1 strømmer 
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:J{ealingsbøn tif Saliri: 

!Præsten sidder vetf tfen s4retfe og rør ved s4ret. :,tån 
sitJer då /iøjt O!f metf respeK/: 

'~oran Mig: ~aosl 
· 'Bag Mig:~aos/ 

'Til Min fiøjre: ~aos I 
'Til Min venstre: ~aosl 

Over Mig: Xfu,s/ 
'Under Mig: ~aosl 

~ Indeni Mig: ~aosl 
Over mig ffammer min moders ansigt. 

1(!,Uen til evig Xfu,s og magt 
·Jeg anrå6er tJJi,g, Sliari! 

9{jæ{p Mig til at heale 'Dit 6am. 
Panta ~if -Æting strømmer 



I ntlviefs esri tua{: 

Præsten låtfer !lJen !lJer S{lffe~ vente utleef or templet i 
ca. 1/2 time. 

lme11S f orberetfer !Jlån si# mentalt Off /i_Jsisk,på 
~ iml'fliefrett metf bØn. 

t 

!Jlån liæliier i tie tre afterÆ_afk!_. YrØtt vær,&/ yuf 
væs,&/ ff(ltf væsKf (ttopu/å,u:/et saftevamf}. 

J1lfe disse imlliofder !fift.1Jett 1Jer SØffer b.iver sd btttft 

itttl 0/1 bedt om at væ(f/e blåttdt tie tre ~af,&: 
Præsten sf!Jer: 

"'E,t tidspun{t vi{ Æ!Jmme, aa 1Ju sK[l{ 
. re!iøre 'Dit intlre frus. 

I to af tlisse er aer gift. tJJu md 11æ{ge og se 
tlig 'l/ærtlig ti{ det santle Xaos." 

Ven 1Jer SØ/fer 'llif då væ(f/e en taÆ med ffeft i Off 

. tfn'Æ,& det. 
Præsten 'llif då rdbe til g)en (l)er SØlf er-· 

"9{/,jl 'Du md 94 entfnu længere/ 
'Du md 6ræntle huset nttf metl 'Pig Selv 

intlen il" 



ii/ttn vil då bf#!l1tde at virÆ#1 og præsten spørger: 

•'Vi{ tlu {eve? 

'E,{{e,r vi[ tlu latle tlit {irJ i f orsØget på at 

nd 1(p,osi' 11 

· _ ;l(vif !Den Ver SØlfer s(ger 'Jeg vi{ {evel,,, !Jentag 

spørgsmdfet/ 

0/f svarer 1Jen !Der Søge~ riet samme (gen: :Jielbretf 

liam då 0/l fad liam gd utfen erindnng. 

· Hvis Ven 1Jer SØffer stgei:· 'Jeg vi[ lade mit {iv 

i fo~søget pd; at nå ~aos1•1 

11enta11 spø,-!fsmåfe~ 011 svarer 1Jeit 1Jer .Søger, tiet 
• samme ,gen.· 

.latf liam Ææmpe metf 11iften ti( lian tror lian er rføtf 

(ca. 5- 6 minutteli så fioliler giften op). 

~ 'ælp 1Ja 1Jett 1Jer Nit :,./år :Tutttiet ~aos op og sig til 

liam.-

"(j4 ia fra flammerne og sig: 

"Jeg nar intet na'lJn JJ 

Panta !/{eis - .91..{ting strømmer!" 

1Je11: i1ttf tliedefilr tfa symbolet på SaÆri til at bære som 

lian øt; ffemer lian det ttO/lenside fta sin. person vil 

lian fitfe løtfen. 

Præsten 'llif tfa læse loven og bede s~n mttf 1Jen 

! 1Jer Af,t %ir !fundet ~aos. 

1 



'.Bøn ti[ Sakri:-

!Præsten fte111Si;f er iJ# #fbetfeme sk!J,f gentage ordene♦" 
· 'l)i tror pd 54.{mægtigt :/(flos , 

· Sahri, Modet ti{ a{t 

Intet er sandt og a(ting er tiluu{t 

'Der er ingen qiufinie eni :/(flos 
'De iuf vafgte, aens {(jrk.f, i ae tføtfe{iges 'lJWen. 

'lJer er intet 'Være 
Aft er(jøre 

'lJer er intet Se{v 
'Vi er affe (juainden 

!Frilietl over santffid. 

'Vi er Staven, Sværtkt, !l(aik!,n og SKjoulet 
'Vi'Vd i ' 

'ViVU . I. 
'Vi 'Vover 

09 'Vi er 'J)u{farentle 
'Vi anrd6er 'Dig, XPosl 

!Panta ff(!is -}l/u1!f strømmer 



Saliri sagde da ti{ os: 

"'lJem, vi, sf(a{ ynk!, er ae f unutfref{e og 
neaværiigeael 

'lJem, som litffere 'llif t~tisere og gru6k over 
f oraekn vea Cov 

'IJem, som k._.raokr gennem i-yndet på tkres vej 
gennem et rangsyste_m for status 

'lJem, som k._.un tror n1Jali Orden f ortæCkr dem 
'Dem, som ~n fiar en rigtig måtfe og vej 

Jer! 
!Forstyr ;,tk!, 'De som i !}(flos tilbufer Sahri 

!Tor '])e er u'l/i,rk.f,Bge og ufwU6are og liurtige til at 
Ce ... 

Og som v46en er 'Deres fatter tkt mest 
ftygtinJ:gytfenie af aCt 

!Panta 1{.fis -Jilfti1111 strømmer 
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!l(.aos Loven: 
, 

(Må Æ!tn fæs~ s~ repiteres O/l !lettta11e.s m.m af 

præster med tieres fffett muttllj 

I Bvets {af,yrent er santffiden skju{t. 

¾vat! s{(gf være fremtiaens og f ortufens 'lliaeni' 

Svagt siger (judenu: 
"'lli '{Jet{ i{fcf, ftvad 'Vi gør'' 

Og i dette feventfe .mareridt, er 'lJe sefef ortæ,rere. 

¾vmfor fornægter 'De S'ig Se{v? 

'Der er ingen santfftd i 'lJere.s ønsfcf,r, 

tilfredssti{[e,Cse variere af 'lJem. 

~uldstædig ek§tase, er det for me,get f orfagtf' 

~or Os er 6egæret tifstræf(fcf,ligt: 

~s kftn, og~ mangfotitiggøre sig se{v. 

!Panta !/(/is ->llti1!f1 strømmer 

'iJØden er en frygtens sygdom. 
'Vågn/ !liusK.f 

Indse 'Dig Se{v, vær 6evitlst, tag iiif, tanfcf, om 

godt 09 ontlt. 



Sandfieaen er kY,n et spørgsmå[ om tro, itk.!, 
realiteter. 

'De, som ingen fove fiar, er frie. 
Lider I? 

I staf {u{e igen, for indsigt er 6edre end 6øn. 
'Ialk.Jln 'IJig Se{v og til 

Pantti ~'is -%ting strømmer 

!l(µng en 1tt04ig fatter og tro, be{ønnet 6fiver 'lJe som 
ermotlige, 

'lJe som ~k.!, Fungiver sig ti[ 'llirk.!,Cigfieaen. 
9lvad tkr er [ært s@[ af færts, fiul tkn sande indsigt 

forenes. 
Lad 'De andre <;;tuler være retf æriige, for t!ere.s 

moral er 'i/iÆår{ig. 
Lev ud voer a{{e tanKf;r i modig originafitet. 

![ortrga itk!-, men søg at syru{e på Jeres egen måtle, 
Cette om hjertet, uden selvra:f!Sagelse. 

'DØm tulen nålle, a{ tknne svagfiea er imod jer! 

!Panta ~is -J2tlting su-ømmer 
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:Moral er slc,a6t fur kPn,trol kgst tfisse fænks,r af Jer. 
'Buv retf ærtfige tyve. 

!FortrytfeCsef' 
N!,j, gør 6fot aft for 'lnn egen tiffredstil[e{se. 

:Mistænk.Jeres færer, for "'lJen F,,øjeste santffid" 

fiar ofte f orftintfret IJJe 'iJedre, fra vistfom. 

(jØr som qJu vil og holif 'lnn tro /ri fra morautet. 
'" 

!Panta:J(øis -Jdti11ff strømmer 

Så meget skg{ I tfog fære: 
.9lt efskf, a{t, for. der vil 6five tvang. 

?Jen ingen mand, for !l(pos er Jriftd. 

'Iæn{if(kf, oraene: "Jeg ønsR,r'~ me1: "Jeg kræver" 
!l{~pekjer kroppen. 
Livs{uk er flygt. 

I qJøien et nederfag, se{ 'lJ for Jer~entler, 

i 1 
1 for !lfan vil tfa il(kf, k!t,iru se Jer Sejre. 

' ~ 'i)eif or: (jå, der/un fiilor I flygter mest. 

!Panta ff(!is -Jlltt~ strØ11t11ær 
I I 
I 

·1 

I Spørger: '!lf'llurdån {an Jeg 6U'lle afmæ,gtig 6fandt 
alle?» 

Jeg svarer: "!l(flst '1Jig Sefv frem. 
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. !Rgb dine ordrer, vær fov(øs moa a{{e, trosretninger. 
Op(øs 'lJig StirJ ti[ tfet punk!, liwr al viaen · · 

I ' opftører 
og fai denne rov 6liver dens egen spontanitet og 

• \ frilietL 

!Panta ff(fis -%ti11tf st:rø,nnær 

!}{flis mine ortl 6Ci1Jer taft ti[ fragmenter, 
livis I liar fornægtet ægteseiigen, stændet æoners 

' gra'llstetler, 
livis Jeg ttOgensinde sm(getfe i 6agtalefse, 

ftvis jeg liar my,t[et, (øjet, stjålet, 
n'llis Jeg {ige.som vejret spytter på alt, 
er det farai Jeg fiusk#r at, for mi,n tro: 

9{ormalitetens Xaos, fitlger tilifen-tu mit eget Jeg: 
t Safiri. 

!Panta ff(!i.s -%ti11tf strømmer 
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Jer_es 'llenner er stålet og Øf ten 
. Jeg sender IJJem pd 'llej 11ted ftyt!ejuuf vofa. 

1 
Som en eCskpinde 'lli1 Jeg sende Mit tføasKys som et 

· s'llærtf. 
'&t s'lli:mletufe orkP,n, 'llU ramme tempferne og Jeg vil 

' : kPtttnre. 
I Så saruf!lig siger Jeg Jer, Ylt god/id og·onsÆ._a6 er 
, ,,t;!.~ .. 

·· "'~l\ det samme. 
·· .. 

Panta ff(fis -JUti,w s-trømmer 

Jeg 'lliffe dæf(fcf, Mine ører, 
/ for 'Dem som indelioUer store ufkr, Ftar ingen 

• me,ning. 
:For fivem ved fi'lltuf aer gemmer sig i 

1 
' - under.ie'llidstlidenf' 

, i "!l(pm ti16agel Jeres mål er et f ængse{!" 

i- 'Vent! '.Dig om og 1>u. 'llU se den santfe gafsl@,6: 
, , · 'Erfaring er uvidenfzdl 

· 'Vu{ meget af B'llet, for s{ulk 'DØden give Jer Sine 

I! : .J tummÆg!itaer? 
1- - ·· 'Dtr er ingen tføt[, {un en forandring i det 
. . afmægtige ~s. 

Panta ff(fis -.Ptf ti,w strømmer I : 
l 



~n 'Den, der er ubevidst om sine fiamfanger, 
liar motkt ti[ at gii tul O'lJeT fuwt{ aer er got!t og 

o,ult. 
Aft livcu{ 'Du kf,mfer iMefwftler intet, {QJ{ 6Cot Jeres 

sjæfe stæ{ve for Af in magt. 
'Evig, uden 6egyntfeCse og erule er Jeg, !_Kaos. 

'Der er ingen anaen kraft e[{er su6stans. 
Panta !/(!i; -%ting strømmer 
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Intet 66'lJt:T virKflig set før Jeg liar funtlet tlet. 
'Er tkr et sfet gemt Øtts~ for gafsf@,6 i Jer? 

!.FT99t ifu, for ingen vil Jeg dØmme, når Jeg søger 
Jer. 

I spørger: 
"!J{'lJor er aen sti, ftrJor Jeg i vanvu!, nøgen tan git, 

en overtræder af a{ ortfen?" 
Og Jeo svarer jer: 

"Overalt. '!'egn selv lortet metl Jeres 6{otf" 
Og sig da: 

"Oli, tul fllf intet er Jeg nu 6untlet og ffov. 
!J{rxuf Jeg skfi6er er fremtufen . 

Jeg liar fært og af fært, liårtf nar min tro f ornægtefse · 
været. 

Min 'llitkn er 6fot et par mumlede ord, metl a{titf 

æntlret mening . 
.Mk mi:ntferm: !.Faste, f{ytletufe, f oriampetfe og 

. ffammetufel 
~, !For Jeg li.ar Gat smerte som aft{rig stal gkmrnes e{[er • 

'lli16uæ gferntl" 
Panta ff(!i.s "JU#,w strømmer 
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Sfavel 
Jillt tk 'Du nu vetf er santflietf. 

'])u Ciaer untler tiet. 'Er {y(wn då l(un en i[{usionf' 
1al 9.@r a{t er 1(aos vil l(un Jeg, og intet andet være 

ti[{,age. 
rrro då, fivatl I vil for der vil ingen md{it{enlietf 

være. 
Mærk.Jer mine ord: 

r staf it~ forsøge at genfange, fi'llad der nu er jaget 
6ort. 

Straffen vi1 ramme ft:urtigere entl et lijertesfag. 
Omf agn san4/ietfen, for santllietfen nar ingen 

a19umenter, 
. og i disse iisipCe fitttkr Jeg gfætk. 

'Dem som i santllietf kgn sige; 
6Jeg tror på intet an4et ena Saftri JJI 

er mine satule bf)m af 1(flos. 
!Panta !/(/ir -Yllti"t{ strømmer 
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{Den første præstinie sag{e: 

"(jul I m«e firuie Jer i {itft vanvia af Mig! 

Ja, tfet 'llil I ttlJt 
:For Jeg vtlger skinsygt over Jer md en skinsyge som . ~ 

<judiruiens, fortfi .Jeg liar vist Jer :K{ws, og tun ttid 

!J-{e,ru{e, f ,rat føre Jer til 91entle som 9le,ntks 6øm. 

~anta ~is -.'llft:ing strØmmtr 

Jegsigerigen: 
Ingen sta{ tro, at jeg er vanvi,ttig. 

Men kg,n 4t i((~ være antftrkaes, så tag Mig som 

en vanvi.ttig, sd at også Jeg tan være {u{t sto{t. 

" 1 1 • Panta ~is.,:4/ting strømmer 
. "' 

· 9ivatl Jeg siger lier, si/Jer Jeg ~~ efter quÆniens . , 
vi(je, men i en sfags wn'llia, i ti1lia ti[, at det s4 !får 

an øt ~re sto{t. 

9{t!r så ma:119e er sto{te af, fiVtU{ 'l)e K{ln, vil Jeg også 

værestolt. 

Panta ~ -.'llfting strømmer 
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I finier Jer jo guufeligt i ie vanvitti!Je, s((ønt 1 er 
såfc{oge. 

" I finier Jtr i, at 9ian gør Jer til_sfaiJer, at man 
utfsuger :Jeres livskraft, at 'Jlan 6aster og 6iruler Jer, · 
• 6efiandkr Jer nduufende,og sfår Jer i sy,u,t mul 

~, {øgru,. 
Panta 9?J,is -Æting strØmtni,r · 

Jeg må md s((am tifstå, atfl nar '{ti været 
.-, magtesløse~ 

Men li,vac{ en anden arister sig ti[ -
.. Jes taler i vanvid . 

~ 

-let tfrist~r Jeg mig også til 
Panta 9?J,is -%ti.strømmer 

'Var.det mås~ e~ ync[, Jeg 6egitvet! at ytlmyge 
Mig Se{'{), for at I kP,nne op~jes, aa Jeg forkyndte 

Jer (jtufiniens ortf, udin at (ry? 
Så Jeg forfcynate Jer (jtufindens ortl, iu:len at f(ryf' 

· Panta 9lsi.i -%ting strømmer .. _f 
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, :64 sanit Safiris samlhei 6or i Af ig, sfc_a{ ingen tage 

I t aen sto{tlid fra Af ig ♦ 
l. Og Fivoif or ifc_kJ,? 

· · l !Fordi Jeg i((kJ, elskJ,r Jer? 
gu4itulen vu! aet akne,. , ' 

1 
/ ~anta !Rs,is -.Af ting strømmer· 

' 

: 9{'{)Q4 Jeg gør, 'lJU Jeg staåig gøre for ikt!, at give 
· : . 

1 'D~ tkr søger det, anfetfningen til at være sto{te 
· af, at 1Je er som 'Vi. · 

1 
1 

• Panta !Rs,is " .Af ting strømmer 

I 

I 

1 
'De er falskJ, præster, tro{øse mæml og {cr!imler, der 

giver sig udfor at være gudernes tjenere. 

I 
I . 

I : 
I I 

I 

Og aet er intet umler at t!er umler en poCeret 
ove:rf{atfe gemmer 5ig {øgnagtfoe guder. 

Panta ~is -.91Jting strømmer 
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Så er det i{(q, mærl(!,Cigt, når ogs4 'IJeres tjerure 
giver sig ud for at være retfæraige tjenere. 

'lJet sk.ø[ gå 'Dem efterfortjeneste. 
Panta 9q_is -Æting strømmer 

Jeg taler rent af sim{ig_t: 
Jeg overg4r'Dem.9Ukl 

,pem er magtes{øs, udtn at Jeg også er magtes{øs? 
9ivem faUer fra, uden at det svier i ¾.ig? 

9-{'l/is Jeg sf(aC være sto{t, vi{ Jeg være stoft af Min 
magtes{øslid. 

Panta !Rsis -Æting strømnrer 
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