
Az üvegműhely és az aszkézis 
 

 

 

Bevezető 
Mindig is úgy éreztem, hogy a tűz műhely nagyon inspirálja az aszkézisem folyamatát. Mondhatni kéz 

a kézben járnak. De nem tudtam pontosan megmondani, hogyan és miért. Ez az írás az ezen való 

elmélkedés, személyes jegyzetek átnézésének és rendszerezésének eredménye. 

Bár eleinte a tűz mesterséghez kapcsolódó teljes folyamatomat akartam átnézni, hamar egyértelmű 

lett, hogy az első mély tapasztalataim az aszkézissel időben egybeestek az első üveg műhelyes 

tapasztalatokkal, így végül csak az üveg műhely és az aszkézis kapcsolatát vizsgáltam.  

A tűz mesterségben az első kemencék készítése, a tűz őrzése és csiholása, a bronz és vas olvasztása 

valahogy mindig ahhoz a kérdéshez kapcsolódtak, hogy honnan jövünk. Ezen munkákat mítoszok, ősi 

kovácsok, az anyagok megismerése és átalakítása, a hőfok emelése, a férfivá válás képei és érzetei 

kísérték. Rengeteg energia, magas hőfok, nehéz anyagok, az "alsó" régiók világa. 

Az üveggel való munka inkább a hová tartunk kérdésével hoz kapcsolatba. A folyékony üveg tiszta, 

fényes, megérinthetetlen, megfoghatatlan, mozgékony. Mindig a "magasabb" régiók képei és érzetei 

kapcsolódnak hozzá. 



Biztos alkati kérdés is, hogy kit ragad magával a tűz mesterség, az biztos, hogy engem az első 

alkalomtól inspirált. Még a Hajógyári szigeten, amikor először kemencét készítettem és aztán kis 

tüzet gyújtottam benne, azt írtam le, hogy "könnyebben nézek szembe a halállal most, hogy láttam a 

tüzet égni abban a kis kemencében". Szóval valami alapvető kompatibilitás van a belső világom és a 

tűz mesterséggel összefüggő szimbólumok, allegóriák, folyamatok között. 

A kérdés 
Miért érzem, hogy a tapasztalataim az üveg műhelyben olyan szoros kapcsolatban vannak az 

aszkézisem folyamatával? Miért hasonló a kettő "anyaga"? Miért inspirál olyan nagyon az üveg 

műhely? 

Ezzel a kérdéssel kezdtem el a korábbi jegyzeteimet átnézni, és egy szempontból nagyon hamar 

választ találtam rá. 

2016. januárjában, amikor Ariellel üveget olvasztottunk La Rejában, ezt a belső felismerést írtam le. 

"... amikor újra megpróbáltam cseppet csinálni, azt éreztem, hogy a csepp a testem kiterjesztése, és 

minden cseppben egy kicsit benne vagyok én is. Nagyon különleges érzés volt. És amikor a csepp 

megnyúlik lefelé, az egy belső mozdulat is. Egy nagyon különleges pillanat ez, amikor a külső és a 

belső összekapcsolódik teljesen. Felismertem, hogy csak egy anyag van mindig, amivel dolgozom, és 

az az én belső világom." 

Szóval a műhelyben az intenzív munka lényege igazából az, hogy a belső világommal dolgozzam. 

Minden erről szól ott. Ahogy az üveghez nyúlok, ahogy formálni vagy fújni akarom, ahogy a kemencét 

vagy olvasztótégelyt csináljuk, ezekben mindig ott van, hogy a lényege a magam, magunk átalakítása. 

Ez a válasz akár elég is lehetne, de a jegyzeteimet olvasva és elmélkedve néhány további 

érdekességet is találtam. 

Az érzelmi tónus 
Nagyon jól emlékszem egy különleges tapasztalatra az első üveg műhelyről Ariellel Punta de 

Vacasban. Nagyon sokan voltunk, és a résztvevők nagy részével akkor találkoztam először. A műhely 

második napján, amikor felébredtem, és megláttam ezeket a számomra ismeretlen embereket, olyan 

mély szeretetet éreztem irántuk, hogy teljesen meglepődtem rajta. Mintha az, hogy egy ilyen 

különleges tapasztalatot együtt éltünk át, olyan nagyon közel hozott volna hozzájuk. 

Ez a bensőséges, szeretettel teli tónus szinte folyamatosan jelen van az üveg műhelyben. A legjobb 

dolgot csináljuk együtt, nagyon fontos tapasztalatokat élünk át együtt, a legjobb törekvéseink közös 

kifejeződése az üvegezés. Itt sokszor érzem az ÉN helyett azt, hogy MI. Amikor ott állunk az olvadt 

üveg előtt, amikor látom mások arcán az elmélyült koncentrációt vagy lelkesedést, nagyon sokszor 

érzek hálát azok felé, akik ezt lehetővé tették. Ahogy sokszor hálás vagyok Silonak és másoknak, 

akiknek köszönhetően megismerhettem azokat a szent tereket, amik átalakították az életről és a 

halálról való képeimet. 

A műhely mint külső és belső tér 
Visszatérő tapasztalatom, hogy az üvegezés során megszűnik a külvilág, csak a műhely létezik. 

Onnantól kezdve, hogy begyújtjuk a kemencét, létrejön egy belső világ. A műhely külső falai (még ha 

csak képzeletbeliek is a szaletli alatt) létrehoznak egy olyan belső teret, ami nagyon más mint a 



hétköznapi tér. Ez a tér számomra rengeteg szimbolikus tartalommal van megtöltve. Minden ezen a 

téren belül történik. Ebben a szellemi és fizikai térben semmi nem a hétköznapiról szól, itt valami 

nagyon különleges dolog történik. Itt mintha mindennek az esszenciája lenne jelen. Itt mindig 

kapcsolatban vagyok az emberi lény nagyon mély törekvéseivel. Anyagot alakítunk át, hogy 

átalakítsuk magunkat, feszegetjük a határainkat.  

Belső laboratórium 
Minden alkalommal, amikor üvegezünk, a mindennapi klímák és feszültségek is megjelennek. Mások 

mennyivel ügyesebbek, ha nem teszek le valamit az asztalra, akkor nem érek semmit, nem vagyok 

képes rá, becsapom magam, türelmetlen vagyok, nincs belső hitem. A hétköznapokban ezek a klímák 

és feszültségek sokszor megfoghatatlanok, észrevétlenek. A műhelyben ezek sűrítve, percek, órák 

alatt törnek rám. Olyan ez mintha egy laboratóriumban vizsgálhatnám a belső ellentmondásaim 

gyökereit és kifejeződéseit, de az azokra adott válaszokat is. És mivel van egy általánosan inspirált 

állapot, néha sikerül nem mechanikus választ adnom. Ebben segít az is, hogy sokszor van egy, a 

konkrét üvegezésen túlmutató célja a műhelyezésnek. Például amikor kérek valakinek, és egy 

formában próbálom kifejezni a legjobb érzéseimet valaki felé. Amikor van egy ilyen cél, az mindig egy 

belső referencia is, segít a lényegivel kapcsolatban maradnom. Ilyenkor az üvegezés egy belső utazás 

is. 

Evolúciós ugrások 
Többször előfordult, hogy szeretnék valamit csinálni a műhelyben, például egy lombikot, poharat, 

gömböt. És véletlenül csinálok valami szépet. Sikerül megcsinálnom azt, amit szerettem volna. Akkor 

azt hiszem, most már tudok poharat vagy lombikot csinálni. És legközelebb nem sikerül. Meg azután 

sem sokáig. Néha a véletleneknek köszönhetően sikerül valami, de ez nem jelenti azt, hogy tudom a 

pontos lépéseket és meg tudom ismételni a folyamatot. Ahogy az aszkézis során is sokszor történt, 

hogy kapcsolatba tudtam lépni a mély terekkel, a halhatatlansággal, a mindennek az értelmével, de 

utána sokáig nem sikerült ezeket a tapasztalatokat megismételni, integrálni. Néha a jövő, valami, ami 

mélyen munkál bennem megmutatkozik, de ezek csak olyan jelek, amik arra ösztönöznek, hogy 

megfejtsem azt a titkot, ami lehetővé tette őket. 

Szimbólumok, allegóriák 
A kemence: a forrás. Innen táplálkozik minden, ez alakítja át az anyagot, ahogy a cél is megváltoztat 

mindent. A műhelynek fontos része a kemence készítése, javítása, tökéletesítése. Amikor jól működik 

a kemence, akkor lehetséges előrehaladni, dolgozni. Amikor a kemence nem működik jól, akkor 

semmi nem lehetséges. Olyan ez mint a cél. Egy tiszta cél az inspiráció forrása, a hajtóerő, ami 

átalakít mindent. De amikor nem tiszta a cél, akkor az egyetlen, amit tehetek, a cél tökéletesítése. 

Az üveg: a belső világom. Nem érinthetem meg közvetlenül. Közvetett, finom mozdulatokkal 

alakíthatom csak, belső megérzéseken, megértéseken keresztül. 

Folyamatos instabilitás: a műhelyben soha semmi nem biztos. Sikerül-e elérni a szükséges hőfokot? 

Nem fog-e elrepedni a tégely? Egyben maradnak-e a tárgyak? Tudok-e gömböt fújni? Tudok-e bármit 

csinálni az anyaggal? Soha semmi nem biztos. Minden egy folyamatos törekvés, keresés, de nagyon 

kevés külső kapaszkodó van. A folyamatos kudarcok között csak a belső keresés állandó. Az 

aszkézisben is folyamatos ezt érzem, hogy semmi nem biztos, semmit nem tudok. És a legnagyobb 

csapda az, amikor azt hiszem, hogy valamit megtapasztaltam, valamit megértettem, és elveszítem a 



belső alázatosságom, a kudarc érzését. Ilyenkor mindig elakadok, és mindig emlékeztetem magam 

arra, hogy semmit nem tudok. Ahogy az üvegről sem tudok semmit. 

Tartalommal feltöltött tárgyak 
Én tárgy hívő vagyok, nem tudom, miért. A hétköznapokban vagy az aszkézis gyakorlása során 

rengeteget segít, ha előveszek olyan tárgyakat, amik számomra jelentőségteljesek. Az üveg tárgyakat 

kicsit nehézkesebb magamnál hordani, néhányat már sikerült eltörnöm a táskámban, de valahogy 

megoldom. :) 

Az üvegműhelyben készített tárgyak között sok olyan van, aminek a készítése során a legjobb 

törekvéseimmel voltam kapcsolatban, vagy valami szép tapasztalat kötődik hozzájuk, egy kérés, egy 

mély szeretet valaki felé, egy szép csapatmunka valakivel a műhelyben. Vagy egyszerűen az alkotás 

öröme, amely gyerekkoromban kimaradt az életemből mert egyáltalán nem volt affinitásom sem a 

rajzhoz sem semmilyen más kézműves tevékenységhez. Ennek a belső rezonanciának nem sok köze 

van a tárgy esztétikájához, néha örülök egy szép pohárnak, de nem lesz olyan érzelmi kötődésem vele 

mint egy össze-vissza, girbe-gurba lombikkal mondjuk. 

Bár ezen tárgyak nagy részét elajándékozom, néhány mindig van nálam. Amikor előveszem őket, 

szinte azonnal segítenek kapcsolatba lépni azokkal a jó érzésekkel, amikkel készültek. Majdnem 

minden alkalommal, amikor leülök az aszkézist gyakorolni, kiteszek néhány tárgyat, amik 

megteremtik azt a szellemi teret belül, ami elősegíti a meditációt. 

 

 



Összefoglalva 
Az érzelmi tónus, a külső és belső tér megteremtése, a szimbólumok és allegóriák, a folyamatos 

munka a belső világommal, a terület, ahol együtt dolgozunk másokkal mind olyan elemei az üveg 

műhelynek, amik jelen vannak az aszkézis gyakorlásában is. Néha egy-egy üvegezés olyan mint egy 

aktív aszkézis gyakorlat, ahol egy olyan belső utat járok be, ami elvisz más időkbe és terekbe. 

Az üvegezés inspiráló és szimbolikus képei segítenek belépni a mélybe. A folyékony üveg átalakítása 

olyan inspiráló képeket ébreszt, amik messzire visznek. 

Amikor egy üvegezés során másokra gondolok, másoknak kérek, az inspirálni tud olyan belső utak 

bejárására, amiknek a végén mindig rájövök, hogy nem én vagyok a legfontosabb. Hogy van ez a 

közös cél, valami, amiben mindannyian osztozunk. 

 

 

 

  



Néhány tapasztalat 
Végül néhány olyan tapasztalat, amikor a műhely és az aszkézis gyakorlása időben és térben 

találkozott. Ezek részletek a személyes jegyzeteimből. 

2017. november 5. - A gömb 

 

 

 

Csoportokban dolgoztunk a műhelyben, és amíg a másik csoport volt soron, elmentem a csarnokba 

meditálni.  

A csarnokban elmélkedve egyszer csak elöntött a teljes kudarc: soha nem tudtam őszintén azt érezni, 

hogy bárki vagy bármi fontosabb mint én. Pedig ez lenne a legfontosabb az életben. És akkor a cél, 

amit valahogy az örökké tartó, fényes, isteni szeretetként érzékeltem, kitöltött és átadtam magam 

neki. Mintha alulról egy nagy erő elindulna felfelé, visz egyre feljebb, olyan fényes magasságokba, 

ahol a bizonyosság van. 

Utána őszinte megbánást éreztem, hogy ilyen rossz ember vagyok, és bocsánatot kértem minden 

szerettemtől, akit bántottam. 

Visszamentem a műhelybe, és kis idő múlva sorra került a mi csoportunk. Egy gömböt szerettem 

volna csinálni, de furcsa módon nem éreztem kényszert. Azt éreztem, milyen jó együtt dolgozni 



másokkal, és valahogy tökéletes összhangot éreztem Magival, teljes bizalommal, örömmel csináltam 

minden lépést vele. Ez egy új regiszter volt nekem, a közösért érzett őszinte öröm. 

  



2018. július 21. - A girbe-gurba lombik 

 

 

 

Hosszú idő után végre újra tudtunk üvegezni. Ugyanazt a boldogságot és inspirációt éreztem, amit az 

olvadt üveggel való munka során máskor is. 

Mindig van egy tárgy, ami a leginkább inspirál. Az üveggel ez most a kis lombik. Ennek a tárgynak 

nagy szerepe volt a diszciplínában, biztos ezért rezonál bennem annyira. 

Az első néhány órában egyáltalán nem tudtam valami olyat csinálni, ami a belső elégedettség érzését 

váltotta ki. De inspirált voltam, úgyhogy elmentem a csarnokba meditálni. 

Ahogy a célon elmélkedtem, eljutottam egy olyan belső állapotba, egy olyan belső csendbe, amikor 

azt éreztem, hogy nem tudok semmit. Nagy tisztasággal, mindenféle prekoncepció nélkül tudtam azt 

kérdezni magamtól: mi az életem értelme? Mi a létezés értelme? Csak ez a kérdés volt, és figyeltem, 

milyen érzetek, képek jelennek meg. Egyszer csak megjelent Tomka arca, és nem tudtam pontosan 

megfogalmazni, miért, de tudtam, hogy annak a feltétlen szeretetnek, amit olykor érezni tudok 

iránta, köze van az értelemhez. Aztán csak hagytam, hogy a képek és érzetek jöjjenek és menjenek. 

Aztán újra megjelent Tomka képe, és nagyon kedvesen rám mosolyogva azt mondta: én mindig is itt 

voltam. És akkor a szeretnek ez az érzése mintha függetlenné vált volna tőle és tőlem, időtlen lett és 

minden mozgásba került. Talán soha ennyire tisztán nem éreztem, hogy a cél nem egy állapot, 



hanem valami folyamatosan változó és fejlődő szándék, a belső keresésnek a lényege, 

mozgatórugója. És magában a keresésben nyilvánul meg. 

Nagyon megérintett ez a tapasztalat, mert azt éreztem, valami nagyon mély igazsággal kerültem 

kapcsolatba. 

Egy kis idő múlva visszamentem a műhelybe, és azt éreztem, ezt a tapasztalatot szeretném 

kinyilvánítani egy tárgyban. És amikor egy olyan lombik szerű valamit csináltam, amiről azt éreztem, 

rezonál bennem, Juci megkérdezte, ne vegye-e át, hogy a száját is meg tudjam kicsit csinálni. Ez olyan 

volt, amit egy ideje szerettem volna kipróbálni, de olyan későn már nem akartam ilyennel fárasztani 

senkit. Végül valami nagy belső elégedettséget éreztem a tárggyal, és bár tudtam, hogy nagyon kevés 

ideig lesz a hűtőkemencében, biztos voltam benne, hogy nem fog eltörni. És reggel ott volt szépen 

egyben, és most itt van velem. 

  



2018. június 2. - A vastag-falú gömb 

 

 

 

Szerdán az esti üvegezésnél egy érdekes regiszterem volt arról, hogy az üveggel való munkához 

nagyon a középpontomban kell lennem, mert nincs közvetlen kapcsolat az üveggel, szóval az 

"irányításnak" valahogy belülről kell jönnie. 

Egy kis, vastag-falú gömböt fújtam, ami ehhez a regiszterhez kapcsolódott. 

Amikor leültem a csarnokban, magam mellé tettem a kis gömböt, felidéztem a célt, és megpróbáltam 

a középpontomban lenni. Minden külső és másodlagos dolgot csak hagytam, hogy jöjjenek és 

menjenek, csak a belső központra figyeltem. 

Elég sok idő volt, amíg sikerült elcsendesednem. Ahogy egyre kevesebb lett a zaj, egyre erősebb lett a 

középpontnak a cönesztéziás érzete. És hirtelen beléptem egy másik valóságba, egy sci-fi történet 

valóságába. Ez a történet fogalmazódott meg bennem utána. 

Mindig éjszaka volt, mindig sötét. Szűk ösvényeken járt zaklatottan, az erdőből jövő minden zaj, 

minden nesz rémülettel töltötte el. Teljesen magányos volt, és idegennek érezte magát. Az égbolt 

sötétje csak még nyomasztóbbá tette magányát. Megszállottan keresett valami kiutat, valami 

megnyugvást, de nem tudta, hogyan érhetné el. Egy üveggömb volt nála, de nem emlékezett, mi ez, 



hogyan került hozzá, csak azt tudta, nem szabad elveszítenie. Így teltek a napjai, folyamatos 

vándorlással, annak a valaminek a megszállott keresésével, amiről nem is tudta pontosan, hogy mi. 

Egy nap alváshoz készülődött, amikor a gömb mintha bekapcsolt volna, működésbe lépett. Maga sem 

tudta miért, de az első pillanattól kezdve biztos volt benne, hogy az, ami történik, az üveggömbnek 

köszönhető. 

Belülről valami fényesség kezdett növekedni benne. Nem szemkápráztató fényesség, hanem finom, 

örömteli. Amikor kinyitotta a szemét, mintha minden megváltozott volna. A csillagok között rengeteg 

különböző lény, teremtmény, istenség jelenlétét érezte. Minden mozgásban volt, változott, fejlődött. 

Világok, bolygók teremtek és tűntek el, de minden örömteli volt, minden egy jóságos szándék 

megnyilvánulása volt. 

Otthon érezte magát a saját bolygóján és otthon érezte magát az univerzumban. Megértette, hogy 

soha életében nem volt egyedül és soha a jövőben nem lesz egyedül. Körülveszi és védelmezi valami 

nála sokkal több. Ő is oda tartozott, ahova azok a lények, teremtmények, istenek. 

Megértette, hogy az a végtelen magány, amit mindig is érzett, a halál utáni egyedüllét magánya volt. 

De ahova most tartozott, ami az otthona lett, ott nem létezett a halál és nem létezett a magány. 

"Ne gondold azt, hogy halálodban örökkévaló lesz a magány." 

  



2018. szeptember 16. - Az élet bölcsője 

 

 

 

Miután néhány dolgot módosítottunk és javítottunk az új üveg kemencén, egy péntek este 

lementünk a Parkba, hogy kipróbáljuk. 1050 fokra tudtuk felmelegíteni az üveget, ami nem optimális, 

de nagyon jól tudtunk dolgozni vele. Csak négyen voltunk a műhelyben, így nem kellett sokat várni, 

hogy egy-egy valaki újra sorra kerüljön a kemencénél. 

Nekem mindig nagyon inspiráló az üveggel való munka, de ez az éjszaka kivételesen különleges volt. 

Mintha néhány korábbi tapasztalat esszenciája sűrűsödött volna össze eggyé. 

Előzmények 

Az azt megelőző napon volt anyu születésnapja, és aznap a halálának egyéves évfordulója. Nagyon 

sok gondoltam rá ezekben a napokban, nagyon jelen volt, és sokszor elöntött az iránta érzett mély 

hála. 

Az elmúlt hetekben az elmélkedéseim során többször előjött az elvárások témája. Megfigyeltem, 

hogy mennyi feszültséget okoz, mennyire megnehezíti a belső elcsendesedést, ha tele vagyok 

elvárásokkal. Ugyanakkor néha, amikor sikerült megszabadulnom tőlük, az olyan volt, mintha 

megnyílnának az ajtók a belső világom mélységei felé. 



Ezek a tapasztalatok mindig nagyon örömteliek és felszabadítóak voltak, és azt az érzést hagyták 

maguk után, hogy "nem én vagyok a legfontosabb". 

Néhány nappal korábban, amikor az Üzenet találkozónkon a Jóllét szertartást olvastam, megragadta 

a figyelmemet ez a mondat: Bízunk benne, hogy az ő jóllétükért megfogalmazott kérésünk eléri őket. 

Ennek is az első része: Bízunk benne... Észrevettem, hogy általában nem foglalkozom azzal, hogy a 

kéréseim elérnek-e a szeretteimhez. És ennek kapcsán elmélkedtem a hiteimről, a kéréseimről, a 

Jóllét szertartásról. És megfigyeltem, hogyha valóban hittel kérek másoknak, akkor mennyivel 

erőteljesebbek, több energiával rendelkeznek a kérések. 

Valamint azt az alapelvet tanulmányoztuk, hogy "Ha valamit egy cél felé erőltetsz, ellenkező 

eredményt érsz el." 

Ezek a témák voltak jelen, amikor elkezdtük a munkát az üveggel. És azt hiszem, ezeknek köszönhető 

az az érdekes belső utazás, ami történt. A belső történések szorosan kapcsolódtak egy üveglombik 

készítés külső folyamatával. 

A tapasztalat 

Amikor először odaálltam a kemence elé, megfogalmaztam egy kérést két kedves barátomért, akik 

gyereket szerettek volna. És magamban ezt az üvegezést a jövőben megszülető gyermeknek 

szenteltem. Ez a kérés jelen volt a munka végéig. Szerettem volna egy szép lombikot csinálni, ami 

kifejezi a legjobb kívánságaimat nekik. 

Az első kísérlet során a jól ismert hibákat követtem el: az üveg nem egyenletes; a mozdulataim 

töredezettek; nincs egy tiszta képem arról, mit és hogyan kellene csinálnom. És a jól ismert 

feszültségek is megjelentek: úgysem vagyok képes rá; nincs elég türelmem; megint elrontom majd, 

de ahelyett, hogy ezt elfogadnám, megpróbálom majd menteni a menthetőt. 

Ez így ment az egymást követő kísérleteimnél, de minden egyes alkalommal, amikor újrakezdtem, 

megerősítettem ezt a kérést a születendő babért, ezt az inspiráló képet egy új életről, a legjobb 

kívánságaimat a barátaimért. 

Egyszer csak mély hálát kezdtem érezni irántuk, sok velük való közös emlék és inspiráló pillanat jutott 

eszembe. Hálás voltam nekik az életem bizonyos nagyon szép tapasztalataiért. 

Megpróbáltam egy újabb lombikot, de megint elrontottam. Megint feszültség és elvárások. 

"Bízunk benne, hogy az ő jóllétükért megfogalmazott kérésünk eléri őket". 

Csak hinni és bízni szerettem volna, hátrahagyni a személyes 

kicsinyességeimet. Egyfajta bizonyosság kezdett megerősödni 

bennem. Éreztem azt a mély és spirituális örömöt, amit a kislányom 

születésekor éreztem. Az élet szent, az élet végtelen fejlődése szent. 

Az élet mindig meg fogja találni a növekedés útját. Szerettem volna 

egy igazi erőfeszítést tenni, megtenni a legjobbat egy tökéletes 

lombikért mindenféle elvárás nélkül. 



Megpróbáltam egy újabb lombikot, de ezúttal sok időt eltöltöttem vele, hogy elegyengessem az 

üveget a bot végén, mielőtt levegőt fújnék bele. Sokszor felmelegítettem az üveget és leültem a 

padra, hogy az erre szolgáló fa eszközzel elegyengessem az üveget. Egyik kézzel a botot forgattam, a 

másikkal próbáltam egyengetni az üveget, de a két kezem nem tudott rendesen együttműködni. Nem 

sikerült, de nem baj. Mély örömöt éreztem, hogy megpróbáljam a legjobbat. Mintha egyre több 

energia szabadult volna fel bennem, ami a kérésemet kísérte. Az életet szolgálni a legegységesebb 

cselekedet. 

Megpróbáltam a következő lombikot, leültem a padra, és hirtelen 

a forgatás előre-hátra, a fa eszköz szöge és a finom mozdulatok 

teljes harmóniában voltak, a mozdulataimban nem volt semmi 

töredezettség, egy voltam a bottal és az üveggel. És egyszer csak 

egy tökéletesen kiegyenlített üveg volt a bot végén. 

Visszamentem a kemencéhez, hogy újra felmelegítsem az üveget, 

és finoman elkezdtem fújni bele a levegőt miközben folyamatosan 

forgattam a botot. És láttam, hogy milyen tökéletesen egyenletes 

az üveg, és milyen szimmetrikusan növekszik benne a buborék. Olyan szépen a középpontban volt 

minden. Felmelegítettem újra, és leültem a padra, hogy megcsináljam a nyakát. Forgattam a botot a 

padon, és tökéletes szögben és tökéletes erővel nyomtam az eszközt, a nyak elkezdett növekedni. 

Megismételtem ezt a lépést néhányszor, növekvő örömet, bizalmat és inspirációt éreztem, minden 

egyensúlyban volt, minden harmóniában volt, a legkisebb feszültség nélkül, hogy elveszítem, a 

legkisebb félelem nélkül, hogy nem fog sikerülni. A tárgy volt a középpontban, az élet szimbóluma 

volt a legfontosabb. 

Ez egy éteri tánc volt az új élet körül, egy tánc, ami meghívja ezt az új 

életet erre a bolygóra, ami létrehozza azt a formát, amiben 

megszülethet. Itt, az univerzum lágy és gyönyörű zenéjével kísérve 

minden azért mozgott együtt egy tökéletes harmóniában, hogy az 

életet szolgálja. Itt öröm és szépség volt, és a világ minden fénye 

ebben a formában koncentrálódott, hogy létrejöhessen az élet. Itt 

minden védve volt az örökkévalóságnak. 

Az élet bölcsője 

A következő éjszaka a meditációm során elhatároztam, hogy a kút vizét fogom beletölteni. És amikor 

reggel így tettem, abban a pillanatban, amikor ott voltam a kútnál a lombikkal, benne a kút vizével, 

teljes bizonyosságot éreztem, hogy ez az új élet meg fog születni. 

  



2018. december 3. - A Yonilingam 

 

 

 

Azzal a tiszta tervvel mentem üvegezni, hogy megpróbáljak egy yonilingamot csinálni Robertonak. 

Korábban próbáltam már homokformával, de teljes kudarc volt. Meg egyébként is, jobban szerettem 

volna kézzel csinálni, csak fogalmam sem volt, hogyan. De most volt néhány ötletem.  

Nagyon meglepődtem, amikor az első kísérlet után egy egész szép forma lett. Ennél viszont teljes 

erőmmel kellett húzni, nyomni az üveget, és szinte biztos voltam benne, hogy el fog törni. És tényleg, 

a hűtőkemencében szinte azonnal eltört. De nagy volt a kísértés, hogy valami "szépet" csináljak, 

úgyhogy megpróbáltam még néhányszor ugyanezzel a technikával, de mindegyik szinte azonnal 

eltört.  

És akkor egy pillanatra megálltam, és reflektáltam egy kicsit. Azt vettem észre, hogy erőltetek 

valamit, erőltetem, hogy egy szép yonit tudjak csinálni. Nem vagyok azzal kapcsolatban, hogy miért 

akarom csinálni, csak a tárgyra koncentrálok kényszeresen. Vettem egy levegőt a szívembe, és 

felidéztem a legjobb érzéseimet Robertoval. A hálát, örömet, hogy együtt haladunk ezen a belső 

úton, a megosztott tapasztalatokat, a sok inspirációt tőle. Ettől valahogy nagy csend lett belül, 

hirtelen egyszerűnek tűnt minden. Nincs értelme semminek, ami zajt okoz, csak annak, ami belső 

békéhez vezet. Csak az a fontos, hogy jó érzésekkel legyek mások felé. Tudtam, milyen másik 



módszerrel próbálhatom meg a yonit. Amikor ezzel a másik módszerrel próbáltam, nem éreztem azt, 

hogy megerőszakolom az üveget, nem próbáltam valami olyanra rávenni, amit nem tud. Csak finom 

mozdulatokkal, nagy nyomás vagy húzás nélkül csináltam. És bár a formája nem lett olyan szép, 

mégis valami nagy belső megelégedést éreztem, és tudtam, hogy nem fog eltörni. Ismét meglepett, 

hogy a külső munka az üveggel mennyire szorosan kapcsolódik a belső állapotomhoz. Hogy mennyire 

más belső csenddel és belső zajjal dolgozni. 

Aztán az üvegezés után ezzel a belső örömmel és szabadsággal mentem a csarnokba. Azzal az 

érzéssel, hogy minden annyira egyszerű. A szívemben érzékeltem a célt, mintha valami megfogható 

anyag lenne, ami működik, munkál. És ahogy elcsendesedtem belül, ez az anyag mintha elvált volna 

tőlem, és elindult az időben. Végigkísért az emberi történelmen, megmutatta, mennyi különböző 

módon próbálta az ember kifejezni ezt a célt, anélkül, hogy tudta volna, mi az. És közben azt éreztem, 

mennyire egyszerű meglátni, csak egy kicsit kell a tekintetünket másfelé fordítani, csak egy kicsit kell 

"állítani" magunkon. 

 

 
 

   


