


egy ,,betonréteget" építünk íöíéje, és e íölött élünk. Ezen a felszínen lehetünk akár
vallásoskodók, jócselekedet halmozók is. Étltit< mindennapi életünket a fogyatékos-
ságainkkal. Ezen a felszínen tart minket fu, rádió, kultúra, mobil, internet, egyszó-
val ,,megy állandóan a mozi, Egy a lényeg, hogy a valós énünkhöz ne találjunk
oda, hanem ez a íejben állandóan beszélő én, az ego, elhítesse magáról, hogy
Én valójában Ő vagyok, nem pedig a valós mélyben lévő Énem. Ez az egom tör-
ténetekben utazik a jövőben, a múltban pásztázvagy a íelszínen mozgat. A jeíen

a legnagyobb ellensége, mert ha a jelenben vagyok, akkor a valós Énembe jutok,

az eredendő jóságba. csak két nap van, amikor nem tudok semmit tenni az éle-
temben, a tegnap és a holnap. A veszteségeink által lehullik az én tudat, meg-
marad a tiszta valóm, Az ego sokszor kellemes vagy kreatív jó gondolatokat hoz,

hogy elterelje a íigyelmet a csendről, melyben találkozhatok valós önmagammal.

Az imában ezt is ,,polcra kell tenni", majd utána lehet íoglalkozni velük, Nem kell
félni, nem felejtjük el őket. Nem szabad azonosulni az egoval, ami egy szereppel
akar azonosítani téged, ez lehet akár egy szép szerep! (pl. tanúságtevő vagyok,
jótékonykodó vagyok stb.), Egy szó áll mindennek a mélyén: ENYÉM! Markában
vagyok az egonak, Az ,,én hitem magasabb rendű" vágy és a külÖnböző ,,gőgfajták''
vágyai. Ha az ego alszik, és a sziiyem virraszt, ezamély ima. A fejemben beszélő
hang visszatér a forráshoz. Ez a szemlélődés, Az egoból mindig a nyugtalanság jön,

a valós énemből a béke. Ezért mindig visszatérek a mély imádságba, a jelenbe.

Mi történik akkor, ha visszalépek, és csendben vagyok, imádkozom, magam va-
gyok. Nem állapotban vagyok, hanem ,,észlelésbe, nézésbe'' kerülök. Elkezd feltö-
redezni a ,,beton" kezdenek előjönni az érzelmek, indíttatások, gondolatok a sötét
rétegből. És ez nem kellemes. Erre odaszánás , bátorság kell és bizalom, hogy
át íogom izzadni, szenvedni magam ezen a fájdalom testemen, sötét zónán, és
megérkezem a valós énembe, ahol magával lstennel találkozom, Nem én leszek
lsten, nem átistenülök, hanem ialálkozom vele, erőt, szereteiet, megbocsátást ka-
pok tőle, le tudom győzni önmagam. Mert ehhez kell a legnagyobb bátorság. Ezért
volt gyáva Hitler, sztálin és az összes diktátor, s ezért bátrak a szentek. A tökéletes
kiüresítésre csak Jézus volt képes. Meghaíadia biológiai lényét, ezért tudott termé-
szetfeletti csodákat tenni, ezért tudott íeltámadni, mert teljesen lemondott emberi
mivoltáról a szenvedése árán, Afakír is képes erre egy töredék részben: ezért tud
szöget enni vagy eltemetni magát, de ez nagyon szűk sáv és rendkívülisége valóban
van, jelentősége nincs. Mindezek még mind semmik ahhoz képest, hogy Jézus az
Eucharisztiában millió és milliárd szentostyában egyszerre jelen van,(néha vérzik,
több ilyen csoda volt már), mindenütt mindenkiben benne van, a szentháromság
egy lstenben és bennünk is a valós énünkben. Én is egy személy vagyok, nem
feloldódtam és elvesztem az énemet, merí az én nélküli én nem tudna szeretni
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