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Negyedik lélekszint: Nem Én

Tekintsük az élővilág negyedik – s egyben legmagasabb – 
szintű lelki minőségének azt az adottságot, amelynek legfőbb 
jellemzője, hogy a segítségével képesek vagyunk kikerülni 
éN-ünk fennhatósága alól.

Jegyezzük meg: minden lelki szint mint lehetőség egyszer-
re jelen van (egyszerre van jelen) minden élő emberben, de 
nem egyforma és nem állandó mértékben és arányban.

vegyük észre: 
– megszületésünkkor az éltető erő a legmeghatározóbb (az 

életünket leginkább befolyásoló) lelki szintünk; 
– öntudatra ébredésünkig az ösztönös éN játssza a fősze-

repet; 
– ezt követően ösztönös és tudatos éN-ünk folyamatosan 

vetélkedik a főszerepért, minden emberi egyednél más-más 
eredménnyel s következménnyel; 

– s végezetül eljuthatunk a Nem éN állapotába is, de külön-
böző életkorokban és különböző mértékben. Van, akinek csak 
pillanatokra adatik meg (amikor tudatos éN-je jó értelemben 
megfeledkezik – megfeledkezhet – magáról); s van, akinek (ön-
tudatra ébredése után) csaknem egy életre szólóan. 

Értsük meg: a Nem éN állapotában eltűnik az éN kitünte-
tett, központi szerepe. Az éN-zés (öN-zés, önös éN) felolvad 
a világmindenségben. A Nem éN állapotában a minket ért 
veszteség vagy tragédia ellenére is képesek vagyunk arra gon-

dolni, hogy ettől még a világ szemernyivel sem lett rosszabb: 
ugyanúgy (továbbra is) ott honol benne a szépség, jóság, sze-
retet. Habár ott honol benne minden lehetséges rossz is, de ez 
sem feledtetheti soha (ez sem teheti semmissé) a kétségtelen 
jót. Ha csodálattal tölt el az Élet csodája, a Nem éN lelki szint-
jén a saját halálunkat is a csoda csodálatos részeként foghat-
juk fel.

fogadJuk eL: tartozhatnak különböző lelki szintekhez ha-
sonló lelki állapotok. Az ösztönös éN és a Nem éN szintjén 
egyaránt átélhetjük azt a könnyed lebegést, amelynek akkor 
lehetünk részesei, amikor úgy segíthetünk másokon (úgy ad-
hatunk a magunk anyagi, lelki, szellemi javaiból másoknak), 
hogy ezt természetesnek tekintjük (érezzük), s nem várunk 
érte semmiféle ellenszolgáltatást: sem a kedvezményezettől, 
sem a szűkebb-tágabb közösségünktől, sem általában az 

„Élet”-től, de még az Élő Istentől sem.
fogadJuk eL: a Nem éN lelki szintjének csak azt a lelki mi-

nőségünket tekintjük, amelynek kialakulásához szellemünk 
(tudatos tudatunk) munkálkodása is célirányosan hozzájárul. 
Teljes belső szentháromságunk együttesen ismeri fel a Nem 
éN létállapot anyagi világon túli természetét, így és ezért tu-
datosulhatnak bennünk természetfeletti értékei, szépségei, 
igazságai.

Kitérő: Két Nem Én született egy városkában

Dokumentumfilm szól röviden egy házaspár sorsáról. Mikor 
első gyermekük, Juli megszületett, még nem volt nyilvánvaló, 
hogy „fejlődési rendellenessége” van. Amikor második gyerme-
kük, Ata világra jött, akkor mindkettejüknél oda jutottak, 
hogy kivizsgáltatják őket, mert „még sincs valami rendben”. 

Mint kiderült, mindkét szülő hordoz egy-egy hibás gént, és 
a párosukból jön össze az a domináns gén, amely miatt mind-
két gyerek valamelyest testileg is, szellemileg is „fogyatékos”. 
„A rossz dolog az, hogy szeretnék megtanulni járni, mint a többiek, de 
nem tudok”, mondja Juli a riporternek. Ata pedig ezt: „Én ját-
szom egy Passióban. Azt kell eljátszanom, mint Jakab apostol, hogy 
kimegyek a színpadra, és Jézus megmossa a lábamat. Először azt hit-
tem, hogy nem tudom megcsinálni a lépcsőzést, de aztán Jézus kicsit 
segített nekem. Összebarátkoztam vele. Jó fej. Jézus jó fej.”

A kisvárosi házaspár kezdettől fogva sok gyereket szeretett 
volna. S erről a szándékáról első két gyermekük megszületése 
után a domináns gén további fenyegetése ellenére sem tett le 
egyikük sem. A sok-sok töprengés során a tudatos éN lelki 
szintjéről mindketten eljutottak (felemelkedtek) a Nem éN 
lelki magasságába. A rendszerint „istencsapásnak” nevezett 

„tragédiából” két Nem éN született…

varga domokos györgy

A lélek 
nyomában   (hatodik rész)
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A tudatos éN szintjén többé-kevésbé a következőképpen 
okoskodunk:

– Az orvosok szerint nagy a „rizikófaktor”, vagyis annak 
a valószínűsége, hogy megint „fogyatékos” gyermek születik. 
Inkább ne kísértsük az ördögöt.

– Ha véletlenül mégis megfoganna, legjobb mielőbb kika-
partatni.

– Csak magunkat égetnénk a rokonság előtt is, a szomszé-
dok, ismerősök előtt is, ha megint egy tökéletlen gyerekkel 
gyarapodnánk.

– Mit mondjunk a nőgyógyásznak, szülészorvosnak, hogy 
miért vágtunk bele megint, ha egyszer már pontosan tudtuk, 
milyen súlyos következménnyel járhat? 

– Mint „értelmes”, „józan” emberektől, mindenki „észszerű” 
döntést vár tőlünk, magyarán: eszünkbe se jusson újabb gye-
reket csinálni, hát még hagyni világra jönni!

Hogyan is lehetne „ép ésszel”, „józanul” másképp felfogni, 
megítélni ezt a helyzetet? Úgy tűnik, egész társadalmunk azt 
tartja ésszerűnek és helyénvalónak, hogy ebbe a családba ne 
szülessen még egy gyermek. Ennek „csakazértis” megkísérlé-
se a közösségi akarat (elvárás, norma) semmibevételének, lel-
ki ismeretlenségnek, a közösséggel való nyílt szembeszegülés-
nek tekinthető, s emiatt megvetés, szemrehányás és kiközösí-
tés jár érte. A tudatos éN lelki szintjén, úgy tűnik, „van annyi 
eszünk”, hogy ne vegyünk ekkora terhet se a lelkünkre, se a 
vállunkra. 

A Nem éN lelki szintjén azonban lehet másképpen is érez-
ni, okoskodni és dönteni. Úgy, ahogyan a kisvárosi házaspár, 
a két „fogyatékos” gyermek mindkét édesszüleje tette.

De mielőtt ennek felidézésébe és fejtegetésébe fognánk, ve-
gyük észre: az emberiség történelmét végigkíséri a vívódás, 
hogy mi legyen a tökéletlen vagy nem kívánt gyermek sorsa. 
Az „eszünkre” hallgassunk, vagy a „szívünkre”? Anyag- és ha-
szonelvű megfontolásoknak, közösségi nyomásoknak, kényel-
mi szempontoknak engedjünk – eleget téve önös éN-ünk óha-
jának –, vagy pedig az önmagunkon túlmutató, önzetlen sze-
retetet és igazságot segítsük érvényesülni, győzedelmeskedni?

Az állatvilágban ezt a kérdést többé-kevésbé elvégzi a ter-
mészet, a lét- és fajfenntartás feltétlen elsődlegessége, gyakor-
latias („célirányos”) működése. A tökéletlenebb, fejletlenebb 
ivadékok könnyebben és valószínűbben esnek áldozatul a 
túlélésért folytatott küzdelemnek. A házi- és ház körüli álla-
toknál már az emberiség is besegít a „kiválasztódásba”, így 
vagy úgy eltorzítva a természetes folyamatot. A kutyák túl-
tenyésztésével például különféle végzetes betegségre köny-
nyebben hajlamos fajtákat teremt a világra, ezek egyedeit 
aztán állatorvosi közreműködéssel igyekszik életben tartani. 
A másik előforduló véglet, amikor saját maga irtja a számára 
veszélyes, kártékony vagy csak feleslegesen lábatlankodó fa-
jokat, illetőleg ezek egyedeit. Például vízbe fojtja az újszülött 
macskakölyköket. 

Az emberi világban azonban isteni eredetű lelki csíráink 
(ősinformációink) meggátolják, hogy össztársadalmi szinten 
ennyire lelkiismeretlenül, teljesen gyakorlatiasan és célirá-
nyosan számoljuk fel a „tökéletlen”, „felesleges”, „nemkívána-
tos” egyedeket. Igaz, az emberiség írott történelme során min-
dig bőséggel adódtak olyan egyének és olyan közösségek, 
amelyek e téren hajlottak az anyagelvű, praktikus megoldás-
ra, ám mindig léteztek olyanok is, amelyek lelki vagy szel-
lemi megfontolásból, szeretettől vagy bölcsességtől (vagy akár 

egyszerre mindkettőtől) vezérelve szembeszálltak a – meglá-
tásuk szerint – „lelketlen”, „szívtelen” szelekciós megoldásokkal.

Történelemírók egy Spárta nevű ókori városállamról jegyez-
ték fel: azokat a fejletlen vagy torz csecsemőket, amelyek szü-
letésükkor nem látszottak alkalmasnak arra, hogy majdan 
kiváló katonák lehessenek, úgy veszejtették el, hogy egy magas 
hegy tetejéről mély szakadékba hajították őket…

Emberiségünk – emberségünk, emberiességünk – megítélése 
és jövőbeli kilátásaink szempontjából kedvező fejleménynek 
mondható, hogy legújabb kori régészeti kutatások igazolják: 
őseink ennyire azért mégsem voltak elvetemültek. A szóban 
forgó szakadékban ugyanis kizárólag felnőtt emberi egyedek 
csontmaradványaira bukkantak. 

Másfelől azonban kevésbé megnyugtató, hogy az ember 
ennyire súlyos valóságtorzításokkal is kiválóan együtt tud él-
ni akár évezredeken át is. Az egykori Spárta itt maradt nyo-
mait mostanság kutató régészek sem azért keltek útra, hogy 
megcáfolják az írott történelmet, hanem inkább azért, hogy 
alátámasszák: kézzel fogható, elrettenő leletekkel bizonyít-
hassák (bizonyíthassuk) őseink kegyetlenségét, brutalitását.

Már csak az a kérdés, hogy ha ilyen kiválóan együtt tudunk 
élni a hamis valósággal, egyáltalán jó-e, fontos-e, hogy kide-
rüljön az igazság? Tekinthetjük-e szerencsénknek, hogy mos-
tani esetünknél az évezredes hiedelem megdőlése is számított 
annyira szenzációnak, hogy a régészeti kutatás váratlan ered-
ménye, a feltételezett hajdani csecsemőgyilkosságok nyomá-
nak teljes hiánya is napvilágra kerülhetett?

vegyük észre: a válaszunk attól függ, mennyire értjük (sőt: 
éljük) meg a tudatos éN és a Nem éN lelki szintek közötti 
különbség lényegét, ennek jelentőségét.

A tudatos éN-nek az a fontos, hogy neki legyen igaza. Szá-
mára az éN fontosabb az igazságnál. Nem az igazságnak van 
szüksége őrá, hanem neki van szüksége igazságra: olyan biz-
tosnak tűnő pontokra és irányokra, amelyek segítik őt a világ-
ban való eligazodásban, az elkerülhetetlen döntések megho-
zatalában. Az igazság számára olyan kellék, amely az ő szemé-
lyes érvényesülését (túlélését, sikerét) hivatott szolgálni. 

A Nem éN-nek ellenben az a fontos, hogy az igazságnak 
legyen igaza. Neki az igazság fontosabb az éN-nél (saját ma-
gánál). Úgy érzi (úgy éli meg), hogy az igazságnak van szük-
sége őrá. Tiszteli, becsüli, és akár áldozatok árán is igyekszik 
a kedvében járni, szolgálni. Bizonyos értelemben rá is kény-
szerül arra, hogy a felismert (felismerni vélt) külső igazságot 
elfogadja, és saját életét ahhoz igazítsa. Ha nem így tenne, 
személyisége meghasonlana: hazugnak és haszontalannak 
tűnne saját szemében. 

vegyük észre: 
– A lélek első szintjén (ahol még csak éltető erő van, de nincs 

éN) fel sem merülhet a igazság kérdése: „Mi az igazság? Kinek 
van igaza?” Például az imádkozó sáska nősténye párosodás 
közben lát neki felfalni a neki éppen utódokról gondoskodó 
hímet. Emberszemmel nézve ennél hálátlanabb dolgot aligha 
lehet elképzelni, ám ezen a lelki szinten a pórul járók nem 
képesek tiltakozni az amúgy vérlázító igazságtalanság ellen.

– A lélek második szintjén, az ösztönös ÉN megjelenésével 
szerephez jutnak az egyedi vonások, tulajdonságok, viselke-
dések. Szükségszerű, hogy ezeknek jelentőségük legyen, s 
hogy a működésükhöz különféle értékítéletek, visszajelzések, 
megerősítések, igazságérzetek kapcsolódjanak és kötődjenek. 
S valóban! Sokféleképpen megismételt állatkísérlettel bizo-



Búvópatak 2020. augusztus23. oldal

A

nyították, hogy például majmokban, farkasokban, kutyákban, 
varjúfélékben hamisítatlan igazságérzet dolgozik. Fogalmat 
tudnak alkotni a velük szembeni elvárásról, de ugyanígy a 
teljesítés utáni járandóságról is. Ösztönösen s ezért ellenáll-
hatatlanul dolgozik bennük az az igazságelv, amely az embe-
ri társadalomban „egyenlő munkáért egyenlő bért” követel-
ményként fogalmazódik meg. Vagyis ha ugyanannak a feladat-
nak a teljesítéséért kisebb, értéktelenebb jutalmat kapnak, 
mint fajtársuk, ez ellen azonnal hevesen tiltakoznak. 

Az eredeti nevezetes kísérletben egy-egy kapucinus majmot 
helyeztek el két szomszédos ketrecben. Mindkettejüktől azt 
várták, hogy a beadott kavicsot adják vissza, jutalmul az 
egyikük egy szelet uborkát kapott, a másikuk meg egy szem 
szőlőt. Ez utóbbi e majomfélék kedvenc csemegéje. A filmfel-
vétel tanúsága szerint a majmok készséggel visszaadták az 
első kavicsot, és örömmel elfogyasztották az érte kapott ju-
talmat. Csakhogy az „uborkás” majom hamar észrevette, mi-
lyen igazságtalanság érte. S mintha csak a saját édes gyerekün-
ket láttuk volna magunk előtt, amikor nem a kedve szerinti 
ennivalót vagy játékot nyújtjuk neki: úgy megsértődött, hogy 
a következő uborkaszeletet kihajította a rácson, és az asztalt 
csapkodva, a rácsot rángatva követelte a neki is ugyanúgy 
járó szőlőszemet.

– A lélek harmadik szintjén, a tudatos ÉN megjelenésével 
szellemünk hathatós segítségét vesszük igénybe belső valósá-
gunk „otthonossá” tételére, „igazzá” fényezésére:

– igazolni és elfogadtatni igyekszünk saját nézőpontunk, 
valóságlátásunk helyénvalóságát; 

– bizonyítani igyekszünk saját álláspontunk általános (egye-
temes) érvényességét; 

– cáfolni, hitelteleníteni igyekszünk mások álláspontját, va-
lóságképét; 

– a magunk belső valóságképéhez igyekszünk igazítani a 
külső valóságot. 

Mindezek következtében a tudatos éN szintjén (lelki állapo-
tában) életünk folyamatos kísérőjelensége a „Kinek van iga-
za?” felvetése és az ennek megválaszolása körüli hadakozás. 
Szüntelenül önigazolásra és önmegvalósításra törekszünk.

A tudatos éN szintjén még családi és egyéb kötelékeinkben 
(közösségeinkben) is az éN szempontjai a legelsők és legfon-
tosabbak, akár olyan áron is, hogy emiatt a kötelék meglazul, 
a közösség megrendül, s ennek folytán az éN-t nagyobb vesz-
teség éri, mint érte volna akkor, ha a szempontjai nem a leg-
elsők és legfontosabbak lettek volna. „Boldog akarsz lenni, fiam?”, 
kérdezte egy öreg lelkész az esküvőre jelentkező fiatal pár 
egyik tagját. „Igen, nagyon!”, felelte az. „És te, leányom?”, kérdez-
te a másikat. „Természetesen én is!” Mire az idős lelkipásztor: 
„Akkor ne kössetek házasságot!” Döbbenten néztek rá. Ekkor így 
folytatta: „Csak akkor, ha mindketten a másikat akarjátok boldoggá 
tenni. Az a legboldogabb házasság, ahol a másik boldogságát keresik.”

Nekünk, embereknek megadatott, hogy belső szenthárom-
ságunk révén, saját tapasztalataink által megerősítve eljuthas-
sunk erre a felismerésre. De ahhoz, hogy a tudatos éN szint-
jéről a Nem éN lelki szintjére juthassunk, ez önmagában még 
kevés. Sokunkra és sokszor jellemző, hogy úgy gyakorlunk 
szeretetet, önzetlenséget mások iránt, úgy hozunk áldozatot, 
úgy boldogítunk másokat, hogy közben áldozatnak, vesztes-
nek, boldogtalannak érezzük magunkat. Azt reméljük, hogy 
szeretetbefektetésünk, áldozathozatalunk egyszer majd meg-
térül; ilyenkor voltaképpen számításból, önzőségből vagyunk 
önzetlenek, szeretetteljesek, magyarán szólva: kufárkodunk 
nemes képességeinkkel. A Nem éN lelki szintjére csak abban 
a ritka (nevezzük így: „kegyelmi”) állapotban juthatunk, ame-
lyet úgy élünk meg, hogy a másik is (a másik igazsága is) éN 
vagyok, ezért az ő igazának győzelme az én győzelmem is, az 
igazságának veresége az én vereségem is. Ebben az állapotunk-
ban fel sem merülhet, hogy bárki emberfia elpusztítását ész-
szerűségi, kényelmi megfontolásból támogassuk, vagy a meg-
születését akadályozzuk, hiszen a Nem éN lelki szintjén amit 
magunknak nem kívánunk, azt nem tesszük másoknak sem. 

Most már visszatérhetünk a Nem éN állapotába jutott kis-
városi házaspárhoz. Nézzük meg, asszony és férj hogyan érzett 
és hogyan okoskodott: két „tökéletlen”, „génhibás” gyermek 
után miért nem akartak akadályt gördíteni egy harmadik 
gyermek megfoganása és megszületése elé, szűkebb-tágabb 
közösségeik határozott kívánsága, illetőleg rosszallása, megve-
tése ellenére sem? De még arra az igazán csekélyke „óvintéz-
kedésre” sem voltak hajlandók, hogy egészséges gyermekért 
imádkozzanak a Jóistenhez. Holott az asszony a filmben el-
árulta: ő hisz abban, hogy lehet imádkozni, kérni dolgokat a 
Jóistentől, s többek között kérhette volna az egészséges életet.

Csakhogy ezt képtelen volt megtenni. 
Miért? Mert a sérült gyermekei számára teljesen rendben 

voltak. „Ők az én gyermekeim, így kerekek, ahogy vannak”, nyilat-
kozta szó szerint. S hozzátette: „És sosem tudtam azt mondani, 
hogy kérek újabb gyereket, de ne ilyet, mint ők.” 

vegyük észre: életbevágó kérdéséknél különösen igaz, hogy 
észszerűnek látszó logikánk mögött a legtöbbször tudatlan-
ságunk és restségünk húzódik meg. Habár sokszor hangoztat-
juk, hogy „Isten útjai kifürkészhetetlenek”, „sose lehet tudni, mi miért 
történik”, „minden rosszban van valami jó”, „Istennek minden teremt-

” ”…ő hisz abban, hogy lehet imádkozni,
kérni dolgokat a Jóistentől, s többek

között kérhette volna az egészséges életet.

A
Csernák Árpád

Anyaság
Az éjjeliszekrényen óra
egy pohár anyatej.
A fiú alszik, az anya pihen.
Hanyattfekszik és figyel.
Néha az órára néz
néha a hőmérőre néz
minden ina, idegszála
farkas-anya feszülésben.

Elfelejtett testén
puhán szétterül a fény
csak szem
csak szív
csak mell.
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Csontos Márta versei

Archetípus
Istenem, Istenem,
miért hagytál el engem?

  Máté, 27,46

A hajnal köröz a fejem felett
Uram, s én indulok hozzád, 
mert nem látom, hogy ott állsz 
mellettem, s hallgatag maradsz,
ha szitkokat szórok az égre.

Dominus vobiscum, visszhangzik
fülemben, s úgy érzem, magamra
maradok, földszagú anarchista,
ha felhőkből kiragyogó arcodba nézek.

Próbálok szolidáris lenni, de nem
osztozkodom veled, nem török kenyeret,
nem szaporítok halat, csak beérem azzal,
hogy nem hagyom el a kitaposott utat,
mely látszólag nem vezet sehova.

A Semmi szélén fürge angyalok
ledarálják lelkem, s én magamra
maradok testem árnyékában.
Nem marad belőlem más az idő
mérlegén, csak egy marék por.

Kamikáze
A legfelső lépcső már nem vezet sehova,
visszamenni nincs erőd a kétes
biztonságba, továbblépni nem mersz,
csak nézed, hogyan kapaszkodnak a felhőkbe
feletted a hegyek, tudod, ez az a hely, ahol
nem lehet már kalkulációkat végezni a kedvező
pozíció eléréséhez, itt nem vághatod csákányodat
a levegő sűrűjébe, legjobb, ha elengeded magad,
s egy bátor lépést követően hagyod, hogy a 
zuhanás mámorító feelingje átvigyen egy
végtelen, éteri lebegésbe, ahol képes vagy
megszegni a parancsot, hogy belemártózz
a jelenléted megszűnéséhez szükséges
szubsztancia keverékébe, s ne akarj lázadni, mert
semmi sem történik az eredeti recept szerint.

Kaiser László

Kötődés
Én úgy kötődtem, hogy megtagadtam,
kirobbantam vagy távoztam halkan, 
bármi történt, végig ott maradtam,
úgy éltem tovább, hogy belehaltam.

ménye ugyanolyan kedves”, amikor azonban döntési helyzetbe 
kerülünk, testünk és lelkünk (lelkiismeretünk) sugallata he-
lyett mégiscsak eszünk (szellemünk) számító, rideg logikáját 
hagyjuk érvényesülni. Márpedig a tudatos ÉN szintjén ésszel 
méricskélve csakugyan igaznak látszik, hogy a többiek testi, 
szellemi tökéletességét el nem érő gyermek az „tökéletlen”, 

„fogyatékos”, „abnormális”; egy egészséges társadalom számá-
ra ő nem kívánatos „selejt” és „teher”; tökéletlensége a maga 
számára is egy örökké feldolgozhatatlan „hátrány”, amelynek 
kár kitenni őt egy életre; s kár a szülőket is, akiknek ugyebár 
csak egy életük van, s nekik is joguk van a boldogsághoz, akár 
olyan áron is, hogy szabadon elejét vehetik egy nem kívána-
tos gyermek megfoganásának, vagy egy megfogant gyermek 
megszületésének.

Aki a logikusan számító, ám a világmindenség bonyolult-
ságához képest mégiscsak igen korlátolt eszét használja, az 
vissza fogja utasítani, hogy gyermeke netán egy életre szóló-
an hátrányos helyzetbe kerüljön, ő maga pedig másokhoz ké-
pest külön erőfeszítéseknek tegye ki magát. Márpedig kisvárosi 
házaspárunk asszonya is elmesélte, hogy „elég sok energiát 
elvett” az első két gyerekre való berendezkedés, és mindennap 
azért fohászkodott az Úrhoz, hogy legyen erejük hozzá.

Mégis nagyon vágyódtak a harmadikra. És semmiféle „okos-
ság” nem tudta megszüntetni ezt a vágyukat.

A Nem éN „vak” hite és „észszerűtlen” vágya erősebbnek 
bizonyult mindenféle számító logikánál. Úgy döntöttek, hogy 
Istenre bízzák új gyermekük jövetelét. Az asszony közölte a 
nőgyógyászával, hogy nem kér majd „ilyen-olyan-amolyan” 
vizsgálatot, mert ő ezt a gyereket, ha megfogan, meg fogja 
szülni. Papoknak, teológusoknak azt mondták, nem fognak 
imádkozni, hogy egészséges legyen, mert ez igazságtalanság 
lenne meglévő gyermekeikkel szemben. „Én úgy gondolom – 
nyilatkozta utóbb, a filmen a férj –, hogy nagyon fontos egy olyasfajta 
bölcsesség, amikor az ember határozott és kemény, és nem engedi be az 
életébe azokat a külső, kintről jövő nyomásokat. Ha meg van foganva, 
meg kell szülessen. Ki vagyok én, hogy én eldönthetem róla, hogy ő 
milyen? Még akkor is, ha sérült. Mert igazából azt is mondhatjuk, 
hogy mindenki egyfajtaképpen sérült, csak az egyiken látszik, a má-
sikon nem. És emiatt én nem dönthetem el, és nem beszélhetek róla 
úgy, hogy terád nincs szükség ebben a társadalomban.”

Íme az ember, a Nem éN lelki szintjére emelkedve.
„És igazából az lett a válasz a Jóistentől – mosolygott az asszony 

–, hogy egyszer csak érkezett egy gyerek.”
Tíz év múltán. 
Éppenséggel: egészségesen.

Részlet Varga Domokos György: Isten logikája – Az Élet logikája című 
kettőskönyvéből.


