
Mindezt azonban min t napró l napra megújuló ajándékot kapjuk, mint a zsi
dók a mannát a pusztában. Mint drága kincset, cserépedényben hordozzuk,
amely minden pillanatb an da rabok ra törhe t.

Végérvényes, te ljes gyógyulásunk akkor következik majd el, mikor "a min
denkinél emberibb emb er ", a dicsőséges Emberfia megjelen ik, hogy feltámadt
emberségének hasonlóságára újjáteremtsen. Akkor leszünk igazán emberré :
emberségünk minden rétegében, tes testő l , lel kestől szeret jük majd Krisztust
önmagában és Test ének min den tagjában.

Szőllősy Juli anna

NEVELODlOS IÖS RÁNEVELIÖS A CSEND AJÁNDIÖKAIRA

Meditáció, elmélkedés, szemlélődés közkeletú szavak ma. Divat lelt med i
tálni , japán lótuszülésben, mozdu latlanu l próbálgatni az elmélkedést. Vannak,
akik csak idegcsillapitónak használ ják ezt, hogy aztán megnyugodva újra bele
vessék magukat a munkába. Igényesebb emb erek tudatuk elmélyülésé t, árnyal
tabbá válását vár ják töle. A vallásos ember ezt is egy lehetőségnek tekinti, hogy
a hit kincseihez hozzáférhessen.

De van-e értelme gyerekekkel elmélkedni? Hogy az elején kezdjük : hogyan
lehet itt megteremteni az elmélkedés , szern l é l ő d és szükséges elöfeltételét, a
csendet? Hogyan reagál erre a gyerek? Nem túlzott k övetel és. oktalan Igény
bevétel-e ez? Milyen érzés lenne nekem magamnak, ha egy , két , öt , tíz, húsz
perc ig kitenném magam a csend "szavának"?

Sokan el sem tudjá k képze lni, mi ez, mert soha sem élték át. Hát inkább
gyakorlati tevékeny ségek felé fordulunk, birk özunk tölünk telhetőleg az épp en
soron levő feladatokkal ; és a gyerekek is nagynehezen meg bir kóznak a saját
feladataikkal , munkáju kkal , a napi regg eli versenyfutással, a szülőkt ől , tanítók
tói és pajtásoktól lenyelt bos szúsággal.

De az elképzelhetetlen, amit még sosem éltünk át, nem rejti-e magában
azt az esélyt , hogy valami elképzelhetetlent , újat, soha meg nem tapasztaltat
szóHt életre bennünk? tS talán közelebb visz valam ihez, ami elfogl alt élet ünk
ből még is csak hiányzik : saját mag unkh oz, ahhoz, amik valójá ban vagyunk, le
hetnénk, lenni szeretnénk.

A meditáció célja és helye a nevelésben

Az ember ősidőktől fogva keresi önmagát , én je megva lósi tására tör. Ma ez
a keresés roppant erővel tört fel újra. Különféle meditáclós techn ikákkal kís ér
letezünk, keletiekkel és nyugatIakkai, keresztényekkel és nemkeresztényekkeJ.
Hiszen érezzük, micsoda erőpróba elé állít bennünket mindennapi köte lessé -
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günk, hogyan csökkennek belső erőink , milyen nehéz lépést tartani a teljes ft
mények terén, mennyire megkivánja teljes figyelmünket és tud ásunkat, hogy
mind ig a legjobbat adjuk. Min d világosabbá váli k, hogy nem tudunk igazán élni,
nem azok vagyunk, ak i lehetnénk, aki igazából vagyu nk, és ránk telepszik a
gond, hogy nem tal áltuk meg az élet valódi értelmét. Új formákat keresünk az
életalakitásban , az emberekkel való ér intkezésben, a másikka l való együttélés
ben, a családban. De mindezen túl nagy- nagy vágyakozás ébredezi k az embe
rekb en mindenek alapja és erede te után - a lét ért elme és háttere után - irány
és cél után, ha majd életünk hom okó rája lepereg és hirte len rneq á!l. Meditálni
mindenekelőtt annyit jelent, hog y megnyugszunk, találkozunk önmagunkkal és
elfogad juk magunkat: gondolatainkat. vágyaink at, terveinket új fényben látjuk
és végül függetlenedünk tőlük, hog y be tudjunk hato lni a lényegbe. Elej tjük a
k üls ö ballasztot, hogy napfényre kerü lhessen, fejlődés i teret kapjon a be lső

emb er, és lassan újjá fo rmáljon ben nünket. A meditáci ó cé lja és útja állandó
alakul ási, érési folyamat , amely részi nt tud at alatt , részint tudatosan egy életen
át tart. Amikor az ember befelé fordul, rendbejön, megtapasztal ja, mi lyen szo
ros viszon yban áll l étok ával. és mind ig áttetszőbbé váli k a benne lakó isteni
számára . Folyton alakul, mindennap megh al és újra születi k, mig mind ig vilá
gosabban és tisztábban kl nem bontakozik önmaga, az új, az emberebb, a tel jes
ember.

Ez a feladat a szülők és nevelők előtt is ott áll. De a nevelésben is szerepet
játszik. Sajátos feladatunk az, hogy segí tsünk a gyerm eknek önm aga meg
valósításában, a benne rejlő terv kibontakoztatásában. Most a gyermekévben
különösen ls i d ősze rű gondolkodni erró l. Nemcs ak ar ra tö rekszünk , hogy kl
tűnó tanu lókat, szakképzett munkaerőket nevel jünk , hanem boldog, értelmes
életet élő emb ereket is. A meditáció lényege s seg ftséget nyúj that ebben.

A gyermek meditáció/a

Az elmélkedés nem idegen a gyermeknek. Magatartásában sok szor e l őtűnik

a medl tatfv jelleg. Figyel jük csak meg játék közb en : milyen elmerü lten tevé
kenykedik , megfeled kezik a környezetről , és teljesen beleéli magá t abba, amit
csinál. Egy helyzet, egy tárgy , egy él ől ény minden képességet leköti, egészen
ráfe ledkezik . I:s ez izgatóan érd ekes és vonzó neki : fennt artás nélkül , fárad
hatatlanul beveti minden sze llemi és fizikai erej ét, hog y fölfe dezze és meghó
dftsa a környező világot. Milyen komolyan és kitartóan próbál a dolgok mélyére
hatolni! Mindegyik érzékével törekszik meg ragadni az eléje táru ló újat. Látni,
tap int ani. iz lelni, szagoln i, hallani aka r, mindaddig, míg már min den isme rős

neki.
Ezért szereti a gyermek az ismétlést ls. Nem egyszer, de harm incszor Ismétli

meg ugyanaz t a mozd ulato t. Újra meg újra hallani akarja ugyan azt a mesét,
nem mintha nem értette volna meg , hanem mert mindig újból é lvezni akarja
a tö rténe t feszültségét, átélni a hős viszontagságait és szabadu lását, hogy lelki
leg növekedjék általa.
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Megfigyeléseihez sok időre és nyugalomra van szüksége. Mennyi idei g ké
pes elálldogálni egy áll at elött és némán, de koncentráltan elnézni, mfg végre
nemcsak a külsejét, hanem egés z lényét szinte magába szívtal A sokszor döb
bene tesen találó gyerekrajzok világosan mutatják, milyen int enzív a gyermek
megfigyelőképessége .

A gyermeknek igénye az is, hogy visszavon ulhasson élmé nyei fe ldolgozá
sára, vagy azért, hogy saját bensejében végbemenő fol yamatokkal foglalkozzék.
Ezért egyá ltalán nem csod álatos, ha pozi tiv viss zhango t ad, amikor felaj ánlj uk
neki a csendet. Szereti a cse ndesség et, a belő l e áradó meg hill nyugalmat.
Csak az szükséges, hogya kellő pillanatban és a kellő módon nyújtsuk nek i.

Sok minden elsatnyul a gyerm ekben, ha nem kap elég fig yelmes szeretete t
szüleitől , nevelőitő l: ha nincs aki megh allgassa, ha hiányzik a szülői házban,
a gyermekollhonban egy nyugodt sarok, ahol elelmé lkedhet. Egyre több a " ne
héz" gyerek korunkban. De számuk ismét csökkenn i fog, ha szüle ikben nyug odt
hallgatókat, szerető biztonságot nyúj tó partn ere ket, megb ocsátó, e lismerő jó
barátokat találnak. A nevelés feladata , hog y ne csak tiszte letben tarts a, hanem
minden módon előmozd í tsa és támog assa a gye rme k elmélkedő képe sségét és
egészséges erőit. Lényeges szolgálat ez, ame llyel kö telességü nk hozzájárulni
emberré éréséhe z.

Csendgyakorlatok

Ha azt indftványozzuk a gyerekeknek , hogy legyünk csendben , megl epetés
sel fogjuk tapasztal ni, milyen szíve sen és magától é rte tődően fogad ják el az
ind ftványt. De azt is min dig új ra meg kell áll ap ítanunk, hogy sokan minden jó
akarat ellenére egyáltalán nem képesek csendben maradni. Kezük-lábuk foly
vást jár, fejecskéjükben össze-vis sza kavarognak a gondolatok, a tévében lá
toll adáso k, és szünet nélkül, összefüggéstelen ül fec segne k min derról. A szülö
nek, a neve lőne k valami ötl etre van szük sége , amivel a kíváncsiságukat úgy
felkorbácsolja, hogy most már maguktó l törekedjenek elc send esedni. Ezért a
csend nek sohasem szabad unal massá válnia, hanem új tapa sztalatok leh etóvé
tételét kell szolgáln ia. Például : milyen nesze ket hallok a kertbő l vagy a szob á

ban, ha egész csöndben ülök? Mil yen élmé ny csukott szemm el hallg atni a
zenét vagy a mesét? Mit érzek saját magam ból, ha csöndben vagyo k?

A csendet nem szabad kívülról rákényszer íteni a gye rmekre, hanem szük
ségletét kell kielégítenie. Ne akkor ripako dju nk rá, hogy legyen csöndben , ha
fáj a fejünk, hanem akkor indítványozzuk , ha az a benyomásunk, hogy most jót
tesz nek i. Itt tehát nagy beleérző képességre van szükség.

A csend ne legyen az élet megállása, megrekedése , hanem a belső erők és
benyomások intenzfv gyújtése, összpontosf!ása. A sz ülö vagy nevel ő Indf!ást
adhat er re a gyermeknek, ha ő maga már összeszedettséget, nyugalmat sugároz.
A tap asztalat szerint ez közvetlenül áttevőd i k a gye rekekre.
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A csend csak ritkán áll be hirtelen, mintegy magát61: általában lassan jön
létre, és intenzitása fokozatosan növekszik, ha gyengéd 6vatossággal gyakorol
juk, és ha a gyermek feszültségtól mentes környezetet tal ál , amelyben öt szere
tettel elfogad ják, igenli k, és így j61érezh eti magát.

Felnótteknek is, gyerekeknek is sok türelemre van szükségük önmaguk és
egymás iránt ebben a gyakorlatban. De fáradságuk gazdag jutalmat kap : a
csend új élet- és élményformákat tár fel. A j61 adagolt csend gy6gy ft, rendez,
kika pc sol ja a zavarokat. Ismét felvevóképessé és felvenni késszé tesz. Benne
fejlód ik saját személyiségünk és közös ségi kész ségünk egyaránt. Saját tapasz
talatomb61 tudom, mekkorát nótt ezekben a gyakorlatokban a gyerekek öntu
data , helyes önértékelése, és hogyan váltak mind ig Inkább ké pessé összponto
sf tott tevékenységre. Ugyanakkor azonban figyelm esebb ek, megértóbbek és
türelmesebbek lettek mások iránt ls, úgyhogy igazi, mély kapcsolatok jöttek
létre. Sem hosszas tan ftgatás, sem dicséret vagy szidás nem tudott volna elérni
ilyesmit, de magát61 megszületett ebben a nyugodt, oldott légkörben. "A csend
után az ember más, mint elótte " (Dirckhe im). Ez be lgazol6d ik min denkin, aki
türelmesen gyakorolja.

A gyakorlat formáJa és tartama

A nap folyamán mind ig ad6dnak nyugodt pill anatok. Mar ia Montessori" sok
j6 Indítványt ad ehhez . Az a csend, amelyról itt sz6 van, a meditáci6s gyakor
latok tere , különleges szakasza a gyermekkornak, és álland6an fejleszteni , épí
teni ke llene. Ajánlatos hetenként egy-kétszer külön alk almat nyújtani rá. Kedve
zően kínálkozik ez erós mozgás vagy játék után, nyugodt foglalkozás vagy ta
nulás elótt.

összegyúlünk egy nyugodt teremben, és a székekkel kört alkotunk. Egyene
sen ülünk, nem támaszkodva. Lábunk nyugodtan és szilárdan nyugszik a földön,
kicsit szétterpesztve. Puhán összekulcsolt kezünk teny érrel fölfelé ölünkben
pihen. Szemünket kön nyedén behunyjuk. Ez a k i f o r m á I t ülés megnyug
tat6an hat , és nagyobb összpontosulásra segft, mint az ernyedt, hanya g tart ás.
Az összeszedett figye lemnek ebben a magatartásában pr6báljuk a gye reke k
megf igyeléseit fölkelten i és kifinomítani : a hallást, a látást , a megérzést. Terv
szerúen kerül sorra minden érzék, hogy a gyermek világos és alakító benyo
másokat kap jon saját magár61, környezetéról , a természetról. Nem sz6val köz
vetltjük ezek et, hanem közvetlenül , saját átélésükből kapják , felerősödve a
csend közegében.

Elóször csak fél percig vagyunk csendben. A gyerekek hangulata és szük
séglete szer int néhány hét múlva 2-5, még később kb. 4-8 percig is csendben
maradhatunk. Az időtartarnot ók maguk határozzák meg, amennyiben a sz ül ö

" Olasz pedagógus (1870-1952]. rendszerét a gyermekek Ontevékenységére és önne
velésére építette.
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(neveló) a nyugta lanság jeleine k jelentkezésekor vég et vet a cs öndnek. ldók
mú ltán olyan érzékennyé vál ik , hogy nincs is szüks ég külsö nyugtalanság ra,
mert egyre inkább meg érti és ért elmezni tud ja a gyerekek egés z magatartását.

A csend vég eztével engedj ük szóhoz jutni a gyerekeke!. Fontos, hogy el
mondják, mit tapasztaltak . kölcsönösek meghallgassák és be nyomásaikra fIgyel
meztessék egymást. A felnőtt lehetőleg keveset besz él , hogy ne a saját benyo
másait szuggerálja a gyerekekbe, han em ók a maguk mód ján, a saját ritmusuk
ban gyújtsék és közöl jék a tapasztal ato kat. A fe l nő tt legf öl jebb ind Itásokat ad
erre. Hogy mik or hagyjuk abba (azaz mi kor zárult le pill anatn yilag a tapasz
talat) , azt is a gyerekek határozzák meg . Nyilvánvaló , hog y ez a munka nagy
adag önuralmat kiván meg. A feladat mind ig új és érd ekfesz ftő , mert nem lehet
előre megmondani, milyen hatást váltanak ki a dolgok a gyermekből , milyen
indításokat ad, miket kérdez, milyen tapasztalatokat gyújt.

Néhány példa a csendgyakorlatokra

H a ll á s r a ne vel és

A gyerekek egyen es, összeszedett tartásukban ül nek, szemüket lehunyják,
és így próbálnak észrevenni a környezetből származó zörej eket és hangokat.
Egy perc elteltével elmond ják, mit hallottak. Kezdetben csak te lt űnő zajokat
vesznek tudomásul (pl. teherautó, motorkerékpár, fúrészelés , kiabálás stb.) .
Olyan gyerek is akad , ak i semmit sem hall , mert nem szoktak hozzá, hogy a
zajá rta lmak áradatában " kikapcsolj anak" . A feln ótt fe lada ta most az, hogy
mindig árnyalt abb észr evételek re hívja fel a figyelmet. Különféle játékokkal és
foglalk ozási változatokkal idővel egés zen árn yalt ha llás t lehet elérni : meghall
ják a szél siv ít ását, a lomb zúgását vagy susogását, a madarak cs ir ipelését, a

padló nyikorgását , a léleg zetvételt stb .

Példák:

- Hogyan hangzik az én léptem? hogyan másoké?
Egyik gyerek nagy zajjal körüljár a szobában. azután rendes léptekkel , végül olyan
halkan. ahogy csak tud. A többiek csukott szemmel hall gatóznak.

- Mil yen a hangom? Milyen különféle hangokat tudok adni?
Egyik gyerek nevén sz élitta a másikat , el őször hangosan. azután rendes besz éd
hangon. egészen a halk sutt ogáslg.

- Hall gassuk a lélegzetünket!
Különböző lélegzést játszunk: nyugodtan, izgatott an, hangosan; szuszogunk, lihe.
günk, zihálunk.

- Milyen hangokat tudunk előidézni a kezünkkel?
Tapsolunk, dobolunk, összedörzsöljük a kezünket. ujjunk kal patt intunk.

- Flgyelűnk a kinti zajokra.
- leheveredünk a réten, és hallgatjuk a sokféle neszt: a rovarok és bogarak zümrn ö-

gését, a hajladozó fú susogását, egy lépés zörejét .
- KIpróbáljuk a különféle tárgyak hangját: milyen hangot ad a fa, az üveg, a fém,

a kö, az üres vagy teli edények.
- Megismerkedünk kü l önböző hangszereld<el.
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A fontos nem a tapas ztalatok mennyisége , hanem a helyes válogatás, a
gyerekek él mény l szi ntje és érdeklődése szerint. A fenti példák legtöbbje csend
és zöre jek ill. hangok, majd az ezt követő beszélgetés gyakori váltakozásábó l
áll . Ez megfelel a gyermek befo gadó képességének, és lehetövé tesz i a te ljes
csend fokozatos fejlődését, ané lkül, hogy túl sokat vagy esetl eg túl keveset
követelnénk meg tő le . A gye reke k lassan rájö nne k az egésznek az " ízére", és
megtapasztal ják, hogy a csend új fölfedezésekre teszi őket képes sé, amit a
lárma és a felszínesség el nyel. Tov ább á nagy örömet szerez nekik, amint fülük
egyre nagyobb távol ságok ra és egyre finomabb hangokra is érzé kennyé válik.

Lá tásra nevelés

Miután a gyermek figyelmes odah allg atássa l nagyob b belső nyugalomra
nevelődött, elkezdh etj ük a " nyisd ki a szem ed" gyakorlatot.

Csendben eléjük teszünk természeti vagy múvészeti vagy a közve tlen kö r
nyezetünkből vett tárgyakat, anélkül, hog y klme rltó felvilágosf tást adná nk róluk.
A cél az, hogy egyszerú nézésse l és megfigyeléssel .beleé lj éx magukat " a
dolgok ba és magukba szív ják benyom ásukat. ahelyett hogy pusztán küls ö szem
l é lőlk vagy használó ik lennének. A tárgyi világgal baráti, nem pedig ell enséges
vagy kizsákmányoló kapcsolatba prób álunk kerüln i. Meg akarjuk é rezni a dol
gok hátterét, lényegét, meghitt viszonyba lépni velü k. Sajátos jellegük, szé p
ségük megr agad, és csodálkozni kezdü nk. A csodálkozás, az ámulat az első

lépcső a vall ásos élmény felé . A gye rmek képe s ámul va elidőzn i az új, az ide
genszerú jelenség előtt , és megé rezni azt, ami mögötte van.
Példák:
- Hosszasan szemlélünk egy virágot.
- VIrághagymát, magot vetünk el egy üvegbe. 6S rendszeresen figyeljük. hogyan nő .

- Nyomon kís érj ük , hogyan változnak a fák és bokrok az évszakok szerint .
- Megfigyelünk a szabadban tanyázó állatokat.
- Közvetlenül megismerkedünk a természeti elemekkel: tűzzel. vfzzel. l evegővel.

- Elnézünk egy képet.
- Szemügyre veszünk egy várat.

Amennyire csak lehetséges, engedjük előszö r a gyermeket csend esen szem
lé ln i, csak később járuljon ehhez a megfog almazás, hogy a figye lme s szem
lé let ben megnyí ljanak számára a do lgok .

Tapi nt á s r a , é rz ékelésr e neve lés

Lényeges tapasztalatokat közvet íthet számunkra tapintóérzékünk is. Újféle
képpen tárja fe l előttün k egy tárgy mlnőséq ét , és ezzel kerekké teszi a szem
közvetítette tapasztalatot. A tapintóérzék kel é sz l e l hető finomságok éppen a
gyer mek e l ő t t álln ak nyitva, minthogy a tárgyak megfogása ő sztönszerű , köz
vetlen igénye. Ezórt szívesen érdekl ő d i k i lyen gyakorlatok iránt.

De ezek a gyakorlatok napfényre hozz ák a kapcsolatfelvétel terén adódó
esetleges nehézségeket is. Ha val ak i nem képes kapcsolatot fölvenni a kül
világgal, amögött többnyire a környezethez való viszony hiánya. a dolgok Iránti
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idegenség rejlik, és ezt igen nehéz legyőzni. Ezért az idevágó gyakorlatok 
amelyek a tapintáson és érzékelésen túl ráneve!nek a világ ..megragadására" ,
felfogására, a vele való kapcsolatra - egyenesen gyógyító hatásúak.

Példák:

- Csukott szemmel megtapogatunk egy virágot , egy fa k érq ét, egy fúszálat, gyü-
mölcsöket, és megpróbáljuk Jellemezni benyomásunk at.

- Homokot, föl det, agyagot tapintunk .

- Megsimogatjuk különféle állatok börét.

- Köveket osztály ozunk aszerint, hogy slmák -e vagy érdes ek.

- Ismerjük fel egymást csukott szemmel. tapintás után!
- Különböztessük meg a szobában a meleg és hideg különbözö fokait : pl. milyen

meleg a padló, a falak, az ablaktábla.

- Alleplt suk meg különféle anyagok nedvességét: ruhadarabok , papiros, fafélék.

- ~rezzük meg a tenverünkön. az arcunkon . ruházatunkon át a szelet vagy a léleg-
zetet.

A hallás, látás, tapintás újonnan szerzett tapasztalatait még elmélyrti, ha
befejezésü l újból rövid csendet tartunk. Ez lehe t övé teszi, hogy a gyermek
feldolgozza új élményét és elraktá rozza tudatában.

A med ltatív gyakorlatok helye a vallá sos nevelésben

Tapasztalatból tudom, hogy az érzéke k ilyen intenzfv iskolázása nemcsak
a közérzet javulására és az egymással való kapcsolat előmozdításá ra jó. A
csend, az összeszedett figye lem olyan területeket tár fel a gyermek előtt, ame
lyek nemcs ak e vil ágból valók. A csodálkozás képessége fölébreszti benne a
vallásos dimenziót, amely kibontakozást sürget.

Aki gyerekekkel elmél kedik és mind ig mélyebben behatol velük a csendbe,
meglepve fogja látni , milyen eredeti módon, mekkora belső erővel tartanak a
lényeg felé, lényük legmélye felé, és hogyan hozzák onnét felszínre az Egé
szen-Más, a Legnagyobb, a Kimondhatatlan egészen egyéni megtapasztalását.

A mi megfogalmazásaink - többnyire a katekizmus nagyon is megszokott
szótárából - sokszor túlságosan egyértelmúek, nem átéltek, ezért inká bb za
varnak, mint ösztönöznek, segítenek. M ie l őtt soka t beszélnénk Istenről, a me
ditáció által lehetövé tudjuk tenni a gyermeknek, hogy megtapasztalja közel
ségét. Mielőtt válaszokat adnánk, kérdéseket kell ébresztenünk. Ne állapodjunk
meg annál, hogy pusz tán vallásos tudást közvetítünk. Ha akár igen szerény tu
dássa l is, de igen éber kereséssel a gyermekkel együtt útnak indulunk saját
magunk felé, a bennünk rejtőző, bennünk ható isteni Lét felé, akkor az út bi
zonyára nem lesz hiábavaló.

A következőkben vázlatszerúen összefog lal juk, hogyan fest ez az út egy
esztendő (iskolaév és egyben egyház i év) foly amán, az évszakokhoz igazodó
természetes ritmusában.
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I. VÁRAKOZVA, CSODÁLKOZVA, TUDÁSUNKAT BOvlTVE A VILÁGOSSÁG
FELI:
(Szeptembertől karácsonyig - az erőteljes tevékenység és élménygyújtés
ideje)
- A gyermeket elfogadni
- vele együtt csodálkozn i
- közös élményekkel gazdag ítan i
- a világo sság felé vezetni

II. EMBERR I: LENNI - EMBERNEK LENNI
(Karácsonytól, az év első csúcspontjától hamvazószerdáig.
Az élmények, tap aszta latok belső feldolgozása ; a " téli álom" ide je : a k üls ö

tevékenység alább hagy , de folyik a belső)

- A fény belénk sugárzása - bensőnkbe tek intés - meg ismerés
- "Csak a szívü nkkel látunk jól" (Salnt-Exupéry)
- Nem vagyok egyed ül - szeretnek!
- Világosság - út - élet - kenyér - ajtó mint átélt valóságok.

(Konkrét meg tapasztalásból a szimbolikus érték felé)
- ö römet szerezni - örö met megélni - örömet ajándékozni

Olyan kevés kell ahho z, hogy örül jünk!

III. AZ ÁTVÁLTOZÁS ÚJ I:LETET SZOL
(Hamvazószerdát61 húsvétig . A természet tavasz i életével kapcsolatban a
feltámad ás felé vivő k isér iet ek, élmények, hasonlatok)
- A földben elha l ő búzaszem új életerőt rejt magában

("J ézus, te fe ltámadtál , mint a növény kis arjad a magb61")
- a klpattan6 bimbób61termés lesz

(" Jéz us, te fe ltámadtál, mint a virág kibontakozik a bimb6b61")
- a zárt to jáshéjban új élet rejtőzi k

(" Jézus, te feltámadtál, mint akisc sibék kibújnak a to jásból " )
JI:ZUS győz a halálon !

IV, AZ ÚJ I:LET , A KERESZTI:NYSI:G MEGVÁLTOZTATJA A VILÁGOT
(A másod ik csúcspontt61, húsv étt ól őszig . A külső erők lankadnak, viszont
a belsőleg kiére tt tapasztalatok kiárad nak)
A viz (ke resztség) új éle tre képesít :

- lenn i - megbocsátan i
- szeret ni - osztozni
- reméln i - részt venn i
- örüln i - a világot megváltoztatni

A fent i kis vázlat tal án megse jt eti, hogyan vezet bennünket a tárgyak és a
természet vil ága kézenfogva a Nagyobb felé, hogyan lesz belőlük önmagukon
túlmutató szlmb61 um, hogy vál ik a tapasztalat élménnyé, az élmény pedig kő

zeggé - a kegyelemnek.
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