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!!!
A megbékélés egy madár, 

melynek repülése reményt hoz 

az elsötétült szíveknek. 

!
Mikor halljuk énekét, 

a szerelem és a szeretet újra feltör 

egy kristálytiszta forrásban.  

!
(Tanulmányozás és Elmélkedés Parkja,  
Caucaia, San Paolo, Brazília, 2011. június)  

!!!!!!!!



„… szüleid és nagyszüleid folytatódnak benned.  
Nem hullócsillag vagy, hanem fényes nyílvessző,  
mely az egekig repül...”  3

!
!
„... mondd el nekik nyitott szívvel: „valami nagyszerű és új dolog történt ma velem!„  
és mondd el nekik, mi történt, hogy ők is továbbadhassák ezt az üzenetet...”  4

!
!
Köszönet Silónak , „a csillagnak, vezetőnknek” 5

!
!
Ajánlom szüleimnek, Claudiónak és Rosának.  

!
  !!
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Első rész - Megjegyzések Silo Üzenetének bekezdéseihez 

Bevezető 
Ezek a megjegyzések egy családi megbékélés személyes tapasztalataiból származnak, 
melyre ma úgy tekintek, mint egyikére a legszentebb dolgoknak az életemből. Nemrég 
felvettem a kapcsolatot más országokban élő barátokkal, hogy küldjék el tapasztalataikat a 
szülők és gyermekeik közötti kapcsolat területéről. Ezekből a véleménycserékből újabb 
gondolatok és megjegyzések születtek.  

A megjegyzések a Belső tekintet, A tapasztalat és Az út írásainak részletei alapján készültek. 
Vannak utalások még a 2007. májusi Tapasztalat napjaira is, ahol Silo a megbékélésről, mint 
mély spirituális tapasztalatról beszél.  

Az első rész megjegyzései után a második részben barátok olyan kinyilatkozásai kerülnek 
bemutatásra, melyek összekapcsolódnak a szülőkkel való megbékéléssel és a tapasztalattal, 
melyek Silo Üzenetének gyakorlásához kapcsolódnak.  

Mindazonáltal a szülőkkel való kapcsolatokra összpontosítunk, és reméljük, hogy ezek a 
megjegyzések és kinyilatkozások bátorítják és inspirálják a megbékélés folyamatait 
családok, barátok, munkatársak, diákok és házastársak között. Bár a megbékélés útja 
ugyanoda vezet, egyedi jellemzőkkel bír a szülők és gyermekeik kapcsolatában.  

Ezek a megjegyzések alapvetően egy Silóval történt személyes beszélgetésből származnak, 
mely arra ösztönzött, hogy felvegyem a kapcsolatot az apámmal. Tisztán elmagyarázta 
számomra, hogy a szüleim közötti problémákért nem én tartozok felelősséggel. Nem kéne 
bűnösöket keresnem, és ez megnyitotta számomra a lehetőséget, hogy találkozzam az 
apámmal és megbékéljek a múltammal.  

Ezért és mindazért a bölcsességért, amit Silo közvetített felém, mély hálát érzek, és ma azon 
dolgozom, hogy terjesszem az Üzenetét. Úgy találtam, egy eszköz lehet ehhez ennek a 
kiadványnak az elkészítése. Ahogy Silo mondta Madridban egy nyilvános beszédben 1981-
ben: „... kísérj el engem egy szabad, bátor és mély cselekedetben, ami egyben egy 
elkötelezettséget is jelent.” 

Természetesen hálásak vagyunk az összes barátnak, akik elküldték kinyilatkozásaikat és 
más hozzájárulásaikat: Ana Lúcia Soto, Blanca Alicia Leal, Cristiane Prudenciano, Delphine 
Joly, Juana Perez, Maria Eugênia Montemurro, Maroly Penteado és José Roberto Freire. 

!
Alexandre Sammogini  6
Tanulmányozás és Elmélkedés Parkjai, Punta de Vacas 
Argentína, 2011. december 20.   

!!
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I. A megbékélés, mint mély spirituális tapasztalat 
„(...) Folytatva a szabad értelmezés témáját, egyesek úgy érzik, hogy a Szent a legmélyebb 
szeretet hajtóereje. Számukra a gyermekeik és más szeretteik jelenítik meg a Szentet és a 
legfőbb értéket, amit semmi esetre sem szabad leértékelni.”  7

Egyesek számára a szülök és gyermekeik közötti kapcsolat a Szentet jeleníti meg az 
emberek közötti kapcsolatokban és a spirituális tapasztalatokban. Így, ahogy a szülők 
számára a gyermekeik lehetnek a legfontosabbak, a gyermekek is tekinthetnek a 
legnagyobb értékként a szülőkre vagy azokra, akik felnevelték őket, és ezt nem szabad 
leértékelni. 

„(...) Megbékéltél… Megtisztultál… Készülj fel arra, hogy belépjél a Fény legszebb Városába, 
melyet szem még sohasem látott, melynek énekét emberi fül még soha nem hallotta… 
Gyere, készülj fel arra, hogy belépjél a legszebb Fénybe…”  8

A szülőkkel való megbékélés megtörténhet, mikor problémák lépnek fel az egészségükkel, 
vagy az anya, illetve az apa halálakor. Mikor valaki abban a helyzetben van, hogy egyik vagy 
másik szülője haldoklik, tapasztalatok „történnek„ vagy próbálkozások a megbékélésre, főleg 
akkor, ha dolgozik a Segítségnyújtás ceremóniával. Mivel a ceremónia témája a 
halhatatlanság, a tapasztalatok egy mély spirituális dimenziót öltenek.  

!
II. A megbékélés útja 
„Törekvésünk, hogy meggyőzzünk és megbékéljünk.”  9

A megbékélés nem történik véletlenül. Része egy szükségnek és egy jól meghatározott 
szándéknak. Ez a szándék tisztítható és erősíthető a kérések által. A kérés során vegyünk 
egy mély levegőt, és képzeljük el, hogy ezt a levegőt a szívünkbe jutatjuk. Kérjük azt, amire 
valóban szükségünk van. Lehetséges felidézni a vezető képét, mindenkinek a saját hite 
szerint. Ebben a helyzetben kérjük a családi megbékélést az anyával vagy az apával. Kérjük, 
hogy megbékéljünk ezzel a személlyel, akár él, akár nem, akár közel van vagy távol.  

!
III. A kapcsolat az elődökkel 
„Ne képzeld azt, hogy be vagy zárva ebbe az időbe és ebbe a térbe.”  10

Mikor megbékélünk a szüleinkkel, ők egy pozitív módon folytatódnak bennünk. A szülők, 
nagyszülők és még távolabbi elődök szándékának láncolta áramlik, és megnyitja a jövőt. 
Mikor neheztelünk az apánkra vagy az anyánkra a szándékok láncolata megszakad, 
akadályok keletkeznek az áramlásban. Megtagadjuk a hozzájárulásukat és az erősségeket 
bennük, és ugyanígy magunkban.  
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Szüleinkkel való megbékélés elvezethet minket távolabbi, más korokból származó őseink 
szándékainak és hozzájárulásainak megmentéséhez. Anélkül, hogy ismernénk őket, 
spirituálisan kapcsolódhatunk a legjobb szándékaikhoz. Hálásak vagyunk, hogy részesei 
lehetünk a tapasztalatok és a bölcsesség ezen láncolatának. Ahogy ez a mondat is 
megfogalmazza ezt:  

„(...) szüleid és nagyszüleid folytatódnak benned. Nem hullócsillag vagy, hanem fényes 
nyílvessző, mely az egekig repül.”  11

!
IV. A szülők elfogadása, a sajátmagunk elfogadása 
„A jó tudás megbékéléshez vezet.”  12

A jó tudás elvezet a szülők nehézségeinek és betegségeinek megértéséhez. Elfogadjuk őket, 
ahogy vannak. Tudjuk, melyek azok a nehézségek, melyekkel küzdenek, és amiket nagyon 
sokszor nem sikerült átalakítaniuk. Akadályok, melyek bizonyos esetekben tényleges 
mentális működési zavarok. Megértjük őket csalódásaikban és kétségbeesésükben. 
Elfogadjuk őket, fontosak életünk rendbe tétele szempontjából, mivel annak részesei. 
Kiemelkedő helyet foglalnak el belsőnkben, „kialakulási tájunkban„. Megtagadni az apát, az 
anyát vagy azt, aki jelen volt az életünk kezdeti szakaszában, egyet jelent önmagunk 
megtagadásával. Ez a hozzáállás ellentmondásos cselekedethez vezet abban, aki 
megtagadja a szüleit vagy neheztel rájuk.  

!
V. Ne hamisítsuk meg az emlékezetet 
„Elfelejteni sem próbáljuk azokat a hibákat, melyek megtörténtek. Nem az emlékezet 
meghamisításáról van szó. Arról van szó, hogy megpróbáljuk megérteni, ami történt, hogy 
egy magasabb szintre jussunk el: a megbékéléshez.”  13

Nem a hibák elfelejtéséről beszélünk, melyeket szüleink okozhattak. Még a fenyegetés vagy 
az erőszakos helyzetek esetén sem, melyek megtörténtek vagy még mindig jelen vannak. 
Ezekben az esetekben óvintézkedéseket kell tennünk, hogy elkerüljük a további károkat. A 
„jó tudásról„ beszélünk, mely megértéshez vezet, mert történtek olyan helyzetek, melyek 
megsértettek minket. Egy igaz megbékélés nem az emlékezet meghamisítása, az 
elszenvedett sérülések elfelejtése, hanem az erőszakhelyzet - mely sérelmet hagyott 
bennünk - mélyebb megértésének keresése. 

!
!
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VI. A kudarc felismerése 
„Le akarjuk győzni a rossz lelkiismeretet, felismerve kudarcainkat.”  14

Elég gyakori, hogy a másikra hárítjuk a felelősséget. Mikor neheztelünk a szüleinkre, őket 
hibáztatjuk a múlt- és jelenbéli nehéz helyzetekért. A megbékéléshez vezető egyik fontos 
lépés, hogy felismerjük felelősségünket velük kapcsolatban. Felismerni, melyek voltak a saját 
hibáink, és tudni, hogy mindig megvan a lehetőségünk rá, hogy megváltoztassuk a 
viselkedésünket, hogy egy másik nézőpontból tekintsünk a helyzetekre.  

A lelkiismeret-furdalás, melyet az anyánk vagy az apánk irányába érzünk, szintén nem segít. 
Nem mi vagyunk az oka a megtörtént helyzeteknek. Nem mi vagyunk a hibásak vagy 
felelősek a problémákért, amik közöttünk voltak.  

!
VII. A megbékélés, mint belső folyamat 
„Azt mondjuk, hogy a megbékélés nem kölcsönös az emberek között. Nem kölcsönös az 
emberek között, és az önmagunkkal való megbékélés sem eredményezi azt, hogy mások 
kilépjenek az ördögi körből, még akkor sem, ha felismerhetőek egy ilyen személyes 
hozzáállás társadalmi előnyei.”  15

A megbékélés nem szükségszerűen egy kölcsönös tapasztalat. Előfordulhat, hogy a másik 
fél folytatja az erőszak vagy az ellentmondás láncolatát. A megbékélés nem függ 
találkozástól, megbocsátástól vagy bocsánatkéréstől. Az elvárás, hogy ez megtörténik 
köztünk és a szüleink között, egy olyan elhelyezkedés, ami nem támogatja a szülőkkel való 
megbékélést. A találkozás és a szívtől-szívig történő kommunikáció segíthet a megbékélés 
tapasztalatában, de végső soron a megbékélés bennünk történik meg. 

!
VIII. Érezni a jelenlétet 
Lehetséges megbékélni az anyával vagy az apával haláluk után, annak ellenére, hogy 
nincsenek itt velünk ebben az időben és térben. A Jóllét ceremónia segíthet felvenni a 
kapcsolatot ezekkel a szeretteinkkel.  

„Azzal fejezzük be ezt a szertartást, hogy lehetőséget adunk mindazoknak, akik kívánják, 
hogy érezzék azon szeretteik jelenlétét, akik ugyan nincsenek itt velünk ebben az időben és 
térben, mégis összekapcsolódnak velünk a szeretet, a béke és a meleg öröm 
megtapasztalásában…”  16

Ebben az értelemben érezhetjük az apánk, az anyánk vagy bármely más személy jelenlétét, 
akár él, akár nem, akár távoli vagy csak nincs vele kapcsolatunk. Ez a jelenlét lefordulhat 
egy párbeszéddé vagy egy tekintetté, melyek nagy jelentőséggel bírnak a megbékélés 
keresésében. Kérésekkel, pozitív szándékkal és nyitottsággal, hogy megfejtsük a jeleket, 
lehetséges, hogy a megbékélés a szüleinkkel egy nap teljes és igazi lesz, és hozzájárul egy 
pozitív változáshoz az életünkben.  
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IX. Köszönet 
„Amikor nagy erőt, örömet és jóságot találsz szívedben, vagy szabadnak és 
ellentmondásoktól mentesnek érzed magad, azonnal mondj köszönetet ezért bensődben.”  17

Hálásak lehetünk bensőnkben minden lépésért, ami a megbékélés felé vezet. A megbékélés 
spirituális tapasztalatának megtörténtekor egy mély hálát érzünk azért a szabadságért és 
belső egységért, ami abban a pillanatban életre kelt. 

  !!
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Második rész: kinyilatkozások és különböző hozzájárulások 
!
I. María Eugenia Montemurro (kinyilatkozás) 
Ország: Argentína 

Ez a családi történet az apámmal, Alfonso Montemurróval való találkozásomról szól. 

Felnőtt nő vagyok, de most visszatérek a gyermekkoromba, hogy elmondjam: az apám 
1920-ban menekült Argentínába egy remegő és legyőzött Olaszországból azzal az álommal, 
hogy letelepedjen és családot alapítson. Összeházasodtak az anyámmal, és öt gyerekük 
született (négy lány és egy fiú). 

Van egy ikertestvérem. Két évesek voltunk, mikor elhagyott minket. Házasságuk kegyetlen 
volt és szenvedéssel teli.  

Mikor 16 éves voltam, apám berobbant az életembe. Visszatérése egybeesett anyám 
távozásával a fény felé.  

Dühös voltam, nem akartam találkozni vele. Szomorú és ijedt voltam, még csak ránézni sem 
tudtam, nem fogadtam el őt, mint apámat.  

Ez 1960/61-ben történt, mikor visszatért választott hazájába, Chilébe, és azt mondta a 
testvéreimnek, hogy magával akar vinni. Én azonban megmondtam nekik, hogy nem akarok 
vele menni, igazából féltem tőle, és a testvéreim támogattak ebben a döntésemben.  

Búcsú nélkül ment el... 

Eltelt 15 év, és nagy szükségét éreztem, hogy lássam őt. El akartam rendezni valamit, ami 
megoldatlan volt bennem; szomorúságot éreztem, szenvedést, ürességet, és nem tudtam, 
hogy jutok ki erről a helyről. Mikor elmélkedni kezdtem, tisztáztam magamban, hogy mi 
történt, és keresni kezdtem az apámat magamban és körülöttem. Magamban, a kétségek 
földjén: milyen lesz a férfi, aki szerette anyámat, aki által megfogantam? Miért hagyjam 
veszni a lehetőséget, hogy felfedezzem őt, és megértsem azt, amit én elhagyásként éltem 
meg. Megismerni a körülményeiket, a fusztrációikat, az álmaikat... 

Mindeközben „kívül„ a nagykövetséget kértem, hogy találják meg őt. Majd egy nagy keresés 
után szomorú választ kaptam: nem sokkal korábban távozott el egy másik térbe. A 
megkísérelt nagy ugrás után úgy éreztem, hogy hosszú-hosszú időre a levegőben ragadtam 
a szakadék közepe felett, az ő társjelenével együtt, egy nagyon hosszú időre. 

Néhány évvel ezelőtt egy Jóllét ceremónia alkalmával ennél a mondatnál, „(...) azon 
szeretteik jelenlétét, akik ugyan nincsenek itt velünk ebben az időben és térben (…)”  18

megjelent az apám arca. Félelmet éreztem, és a szívem nyugtalansággal volt tele.  

Akárhányszor történt meg ez a tapasztalat, nem tudtam, mit csinalják. Egy keserédes emlék 
keveredett a félelemmel és az örömmel, és az ő gyönyörű arcával, amint engem nézett.  

Türelmesen vártam, hogy kapjak egy jelet, és az üzenete megérkezett: szeretnem kellett őt, 
azt akarta, hogy ezt megértsem, bevallotta, hogy nagyon szeretett és mindig is én voltam a 
szemefénye, a legdrágább ajándéka. Feltűnt a kép, ahogy átölel, ahogy játszik velem 
gyerekként, bevilágította a teret.  
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Így kedves jelenléte egy meleg mosollyal nemcsak a Jóllét ceremóniák alatt, hanem 
mindenkor elkísér. Mindennapi helyzetekben érzem, hogy kommunikálunk és mélyen 
megértjük egymást.  

Végtelen öröm és hála, hogy megoszthatom veletek ezt a szívből jövő és átalakító 
megbékélést az apámmal. 

!
II. José Roberto Freire (kinyilatkozás) 
Ország: Brazília 

„Ebben a városban őrzik a megtettet és megteendőt...”  19

Még azelőtt, hogy apám bármi tünetét mutatta volna a betegségnek, anyámmal, Irakival, 
észrevettük néhány jelét annak, hogy készen áll, hogy keresztülmenjen egy fontos 
átalakuláson az életében.  

Az első tünetek, nehézség a táplálkozással, légzéssel és a halála között nem telt el több mint 
egy hét. Minden augusztus 21., vasárnap és 28. között történt, egy három napos kórházi 
elhelyezéssel együtt.  

Apámat, Josét vagy „Zét„, ahogy a barátai ismerték, tüdőgyulladással diagnosztizálták, és 
rögtön tudtuk, hogy tüdődaganata van.  

Két héttel az első tünetek előtt, azután, hogy részt vettem egy Üzenet találkozón, egy 
jelentőségteljes álmom volt az apámmal.  

Azt álmodtam, hogy egy szobában vagyunk, ő egy ágyon feküdt és aludt, míg én mellette 
ültem egy széken és a kezem a mellkasán volt. Mindketten csöndben voltunk, és egy időre 
ebben a különleges helyzetben maradtam. Aztán éreztem, ahogy a teste elkezd 
megmerevedni, míg teljesen meg nem bénult és meghalt. Én maradtam, szavak nélkül, 
segítő kezemmel; nem sokkal később feléledt, mozogni kezdett, felült az ágyban, és ruha 
nélkül jött felém kitárt karokkal. Nagy szeretettel, kölcsönös és mély hálával öleltük meg 
egymást, egyesültünk abban a pillanatban.  

Mikor felébredtem az álomból, nem volt kétségem afelől, hogy apám készen áll, hogy 
keresztülmenjen egy átalakuláson az életében, és ez a bizonyosság megváltoztatta a 
tekintetemet rajta. Az álmot követő napokban közelebb éreztem őt. Minden intenzívebbé vált. 
Elkezdtem megértőbben tekinteni a kapcsolatunk nehéz vagy addig érthetetlen helyzeteire. 
Azok a dolgok, melyek egyszer megszakadnak a láncban szülők és gyermekeik között, 
nehezteléshez vezetnek.  

Mikor betegsége első jeleit mutatta, egyszer csak megértettem, és megfejthettem az álom 
képeinek jelentését. A mérhetetlen részvét közelebb vitt az apámhoz, új módon kezdtem 
megérteni a köztünk lévő érzelmi félreértéseket. Lassan kezdtek megvilágosodni 
kapcsolatunk sötét területei. Elkezdtem őt egy új tekintetből látni és elfogadni, majd éreztem, 
hogy ő is másképp szemlél engem.  

Otthonról egy szerdai napon ment be a kórházba. Felváltva voltunk vele a szobában: az 
anyám, Cristiane és Camila, a húgaim, valamint Carlos, a sógorom. 
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Mindannyian nyolc órát töltöttünk vele a legjobb belső hozzáállásunkkal. Kaptunk egy 
speciális engedélyt, így az unokaöcsém, João Guilherme szintén bemehetett a nagyapjához, 
egy őszinte és rövid látogatásra, mert egyébként gyerekeket nem engedtek erre a osztályra. 
Egy a közöttünk kialakult nagy harmóniában telt el a hét, legyőztük a szomorúságot, a 
siránkozást és az értelemürességet, hogy teljesen annak szenteljük magunkat, hogy a 
legjobbat adjuk magunkból.  

Pénteken én viseltem gondját. Reggel 7-kor értem a kórházba, Silo Üzenetének könyve volt 
nálam. Mikor beléptem a szobájába, apám már nem tudott beszélni, elköszöntem 
Cristianétól, aki addig volt vele, és leültem az ágya mellett lévő székre. Kezemet a 
mellkasára tettem, és megkérdeztem tőle, hall-e. Egy mozdulattal jelezte, hogy igen, 
mondtam neki, hogy nagyon szeretem.  

Néhány percig csendben voltam, majd elkezdtem a Segítségnyújtás ceremóniát.  

Nagyon gyenge volt, de erőlködött, hogy ne legyen takarva ruhákkal vagy takaróval. 
Elfogadtam a kívánságát, de a kezemet mindvégig a mellkasán hagytam, hogy meleget 
adjon. Egy idő után újra megcsináltuk a Segítségnyújtást, majd később többször is a nap 
folyamán.  

Négy órakor búcsúztam el, anyámmal hagytam őt, és hazamentem. Ott is rá gondoltam, 
éreztem a jelenlétét, és megcsináltam a „ceremóniát„. Hét óra körül anyám hazatért, és 
apám testvéremmel, Camilával maradt.  

Egy pillanatban a ceremónia alatt hatalmas öröm öntött el. Úgy éreztem, sugárzom, bizonyos 
voltam a megbékélésben, abban a pillanatban tudtam, hogy az apám szabad, boldog és 
mélyen hálás. Ugyanazt a hálát érzem, hogy olyan sokat tanultam tőle, hogy megtanultam 
nevetni és szeretni.  

Aztán az élmény után Camila hívott, hogy tájékoztasson apám haláláról; reggel 1:5o-kor 
levetette ennek a világnak a lepleit; akkor „(...) Megbékéltél… Megtisztultál… Készülj fel arra, 
hogy belépjél a Fény legszebb Városába, melyet szem még sohasem látott, melynek énekét 
emberi fül még soha nem hallott. (...)”  20

Ezt követően ez a kitartó öröm elkísért minden pillanatban, ettől egyre erősebbnek éreztem 
magam és békében mindennel. 

Elmentem anyámhoz, hogy átadjam neki a bizonyosságomat, hogy minden rendben van. 
Elmeséltem neki a néhány nappal korábbi álmomat, ő nyugalommal mondta, hogy ugyanez 
történt vele is, volt egy álma, és elmesélte megnyugtató és inspiráló tapasztalatát... 

Vasárnap, a temetésen, ott mindenki előtt nem tudtam nem köszönetet mondani és 
tanúbizonyosságot adni a megbékélés folyamatának, ami azokban a napokban történt, ami a 
forrása volt az örömnek és a békének, amit megtapasztaltam. Nem tudtam nem elmondani a 
hitemet, hogy az élet nem ér véget a halállal. A Halál ceremóniával fejeztük be a béke és a 
nyugalom hangulatában. Az ég kék volt, a nap sütött és kellemes volt a szél.  

„(...) A tiszta fény megvilágítja a magas hegyláncok csúcsait, és az ezerszín vizek 
felismerhetetlen melódiák között zúdulnak le fennsíkok és kristálytiszta mezık felé. 

Ne félj a fény erejétől, mely egyre erősebben távolít el központjától. Fogadd be, mintha 
folyadék vagy szél lenne, mert bizonyosan az élet van benne. 
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Ha majd rátalálsz az óriási hegyláncok között az elrejtett városra, tudnod kell, hogy hol van a 
bejárat. De ezt tudni fogod, amint az életed átalakult. Óriási falai formákban vannak megírva, 
színekben vannak megírva, és „érezhetőek„. (...)”  21

!
Francisco Morato/San Pablo, 2011. augusztus 31. 

!
Megjegyzés: egy megújulás, egy új értelem  
Eldöntöttem, hogy a városom felé veszem az irányt, és egy hosszú nap után hazaértem. 
Ellenőriztem a dolgokat, hogy minden ugyanúgy van-e, ahogy hagytam. Ennek ellenére 
néhány pillanatra egy új tekintetet tapasztaltam a régi dolgokon. Bár éveket éltem ebben a 
környezetben, a képe megújult az emlékezetemben. Akkor beléptem a régi házba, de úgy 
figyeltem meg, mintha új lenne. Észleltem a tárgyakat, a bútorokat, de teljesen új módon, 
amíg a hétköznapi visszatért, hogy felülírja a tájat. 

Úgy éreztem magam, mint aki hosszú idő után tér vissza szülővárosába.  

Egy nagy hiány után, melyben távol voltam az emberektől és önmagamtól, találtam egy utat, 
amin most visszatérek, és minden lépés, amit ebbe az irányba teszek, új horizontokat nyit 
meg, kitágítva a tájat a szemeim előtt, amit mintha először járnék be. Miután éveket töltöttem 
ebben tájban, mintha alig ismertem volna, és most formája megújítja az emlékezetemet és 
kiterjeszti a hálámat.  

Néha, áttörve az ábrándjaimon, a valóságot új módon láttam, nyugodtabban, örömmel, régi 
dolgokat figyeltem meg egy új mély tekintetből, mely meghaladja a hétköznapokat, távol a 
terméketlen önvizsgálattól; egy tekintet, ami közelebb visz az emberekhez és önmagamhoz, 
a megbékéléshez és a jövő megnyitásához. Egy belső tekintet.  

!
III. Ana Lúcia Souto Aranda 
Ország: Brazília 

Miért a neheztelés? 

Én neheztelek. 

Te neheztelsz. 

Mi neheztelünk.  

Nem értettelek téged, 

te nem értettél engem.  

Megbántottalak téged,  

te megbántottál engem.  

Bántottuk saját magunkat, 
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de ma szeretni akarok, 

felismerve a legjobbat magamban, 

megosztva ezt az őszinte szeretetet, 

ami szabad, emberi és valódi.  

Arra akarom az időt, hogy ellenállások nélkül haladjak előre, 

az értelem útján, felbukkanni a fényben, 

a torkomban lévő gombóc nélkül, elindítani a szellememet, 

teljességben és könnyeden. 

Akarom ma az öröm idejét, 

a reményét az úton,  

a szemeim előtt engem vár.  

!
Kinyilatkozás 
Barátok, gondolkodtam a történeteken, ezen a témán és a jó néhány megbékélésen, ami az 
életemben történt akkor még anélkül a megértés nélkül, ahogy ma értem ezeket, valamint... 

A legjelentősebb az anyámmal történt, bár mindig nagyon erősen kötődtem a szüleimhez.  

Az anyámtól való eltávolodás az első terhességem után történt, ami egy nagyon nehéz 
szülésben végződött. Egy normál terhesség után a baba tíz perc alatt halt meg nagy 
szenvedések közepette, bármi ok nélkül, ami megmagyarázhatná a történteket. Még ma, 13 
évvel később sem tudom, hogy mi történt. Ez csak a kezdete volt annak, amivel a következő 
órákban néztem szembe, egy erős vérzéssel, ami elsősorban a méhemet veszélyeztette, sőt 
az életemet. Szerencsére túllettem, de utána jöttek a bürokratikus nehézségek, elintézni a 
temetést, ami hosszabb ideig tartott, mint ahogy azt normálisan elvárnánk. Ez egy igen 
fájdalmas időszak volt. Elhagytam a kórházat, látható fizikai tünetek nélkül. Az egész 
családom levert volt, mindenki a maga fájdalmával, és én beléjük kapaszkodtam.  

Az anyám furcsa módon távol maradt. Nem fogadtam a látogatását, teljes és abszolút 
elszigetelődésre volt szükségem, mentegetőztem, hogy senkit sem látogatok, csak az 
apámat. Hosszú hónapokat töltöttem komoly fizikai és pszichológiai problémákkal, melyek 
megoldása egyértelműen nagyon sok időt igényelt. Nagyon hosszú időt töltöttem távol az 
anyámtól, egy mély, keserű érzéssel, vádolva őt elhanyagolással, önzéssel, 
közömbösséggel, végül is ítélkeztem felette.  

Lassan közeledtünk egymáshoz, de egy sokkal hűvösebb viszonyban. Korábban mindig 
barátnők voltunk, cinkosok, de innentől mindig ott volt közöttünk az üresség. 

Újra várandós lettem, megszületett Andre, majd Renato, mély változások mentek végbe, 
felsőfokú tanulmányok, egy másik 12 napos baba, egy kisgyerek, teljes őrület... 

Más dolgokat éltem meg vele kapcsolatban, hónapok teltek el látogatás nélkül, telefonhívás 
nélkül, és egyszer csak elviselhetetlenné vált a vágy, hogy lássam őt, hogy érezzem az ízét 
a kedvenc ételeknek, amit ő készített... De sosem volt időm, mással voltam elfoglalva, az 
életemmel, a tanulmányaimmal, a gyerekekkel, munkával.  
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Egyszer csak elkezdtem felhagyni mindezekkel... „Menekültem„ az egyetemről, kétszer vagy 
háromszor is egy héten megváltoztattam az utamat, és meglepetésemre a szüleim házához 
érkeztem. Hosszan öleltem az anyámat, sokszor sírtam az ölében, és ő csöndben maradt, 
kérdések nélkül. Rövid időt töltöttem ott, rohantam vissza az egyetemre, sírtam a buszon, és 
éreztem „valamit„, amit nem tudtam meghatározni. Ma tudom, hogy lassanként elbúcsúztam 
tőle, anélkül, hogy elképzeltem volna, ami kirajzolódott. 

Egy ilyen találkozás alkalmával végül beszéltünk arról, ami történt. Annyit mondott, hogy 
tiszteletben tartotta az emlékeimet, a haragomat, a fájdalmamat, de mindig velem volt. 
Pontosan egy hónappal később súlyosan megbetegedtek a veséi, és öt hónap múlva 
meghalt a számtalan komplikáció következtében.  

Sok évvel ezután ismertem meg Silo Üzenetét, és sok mindent megértettem abból, ami a 
szívemben van. Még érzem a kávé illatát, amit sietve csinált, hogy ne maradjak frissítő 
nélkül. Nosztalgiával és szeretettel osztom meg ezt a tapasztalatot.  

!
IV. Cristiane Prudenciano (kinyilatkozás és megjegyzések) 
Ország: Brazília 

„A fájdalom és a szenvedés, melyet mi, emberi lények tapasztalunk, akkor fog csökkeni, ha a 
jó tudás növekszik, és nem az önzést és az elnyomást szolgáló tudás.”  22

Gyerekkorom és fiatalkorom óta különböző helyeken éltem, más-más városokban, sőt 
országokban. Ez volt a családom, a szüleim és a nővérem, élete. Cigányélet. Az ok az volt, 
hogy a szüleim a gyors meggazdagodást és boldogulást keresték. Mintha Eldorádót keresték 
volna. Mindig vakmerő kereskedők voltak, munkások, akik bármi áron el akarták érni ennek a 
megszállottságnak a megvalósulását. A felemelkedés és a bukás folyamatai ciklikusak 
voltak, a kezdeti nehézségek után, hogy boltot nyissanak valamelyik városban, a helyzet 
stabilizálódott. Majd kockáztattak, és bár az üzlet látszólag virágzott, megjelentek az 
adósságok, és egyre csak növekedtek. Később a bolt bezárt, és egy másik városba 
mentünk, ahol minden kezdődött elölről.  

Szüleim megszállottságának az alapja a gazdasági stabilitás alapvető vágya volt, valamint a 
nyugalom biztosítása a család számára.  

Azonban az évek során, a sok változás következtében, amelynek oka elsősorban mindig 
gazdasági volt, szakadék jött létre közöttünk.  

„Szeretnénk egységet adni az életünknek, összhangot teremtve aközött, amit gondolunk, 
amit érzünk és amit cselekszünk.  

Le akarjuk győzni a rossz lelkiismeretet, felismerve kudarcainkat.”  23

Évekig dolgoztam a szüleimmel, azzal a szándékkal, hogy közeledjek hozzájuk, abban a 
hitben, hogy ahhoz, hogy elismerjenek, elfogadjanak és szeressenek meg kell felelnem az ő 
életstílusuknak. Emiatt a hozzáállás miatt végül bonyolult helyzetet hoztam létre, 
adósságokat, peres ügyeket, zálogokat és ellentmondásos érzeteket.  

2014. október 17.  Nyers fordítás $                                                                                                                             15

 Silo Üzenete, A tapasztalat, Elismerés22

 Silo Üzenete, A tapasztalat, Elismerés23



Nagy neheztelés támadt bennem, és elkezdtem közönyösen bánni velük. Már messze éltem 
tőlük és nagyon keveset beszéltünk. Őket okoltam minden problémámért. Aztán eljött a 
megbocsátás pillanata, de még mindig feljebbvalónak éreztem magam náluk... és sokkal 
később jött a megbékélés folyamata.  

„A jó tudás ahhoz is elvezet, hogy megfejtsük azt, ami szent a tudat mélyén.”  24

Megtanultam vidáman nevetni az anyámmal, jó humora van. Vidám és mindig jó társalgó 
volt, népszerű a barátok és a családtagok között. Másokat akart szolgálni, mindig 
megkérdezte, hogy a másik jól van-e, és készséges volt azzal, aki segítséget kért. Az ő 
tekintetén keresztül kezdtem el érzékelni mások szenvedését, és gyakorolni a 
nagylelkűséget. Kiskorom óta azt tanította nekem, hogy legyen bennem felelősségtudat, 
erkölcs és őszinteség. Az ő tanításán keresztül, hogy a holnap jobb lesz, mint a tegnap, 
megszületett bennem az állandóság, a kitartás és a jövőbe vetett hit, melyek növekedtek és 
elmélyültek. 

Az apámtól örököltem a vakmerőséget, a lehetetlen álmokat, amik valóra válnak, az 
alkalmazkodásra való képességet, az erőt és a kreativitást. Az ajándékot, hogy olyan legyek, 
mint egy Főnix: újjászületni a hamvakból, félelem nélkül belevágni dolgokba azzal a 
szándékkal, hogy boldog legyek. Vele kezdtem el megszeretni a politikát, a focit, a mozit, és 
felébredt bennem a vágy, hogy utazzak, megismerjek más helyeket Brazíliában és a 
világban. 

Ezek a jellemzők, melyek bennem vannak, a Szent elemei, melyek vezettek engem a 
szorongás, a félelem és a magány pillanataiban. 

„A jó tudás igazsághoz vezet.  

A jó tudás megbékéléshez vezet.”  25

Lenyűgöző észrevenni, hogy ez a pár, akik annyi nehéz helyzetet éltek át, sokszor a 
semmiből kezdték újra, ennyi értékes tanítást tudtak közvetíteni hullámzó életük 
bizonytalanságai közepette.  

Ez a pár egy olyan vidám asszonyból állt, aki Bahia állam mélyén született portugálok és 
afrikaiak leszármazottjaiként, és a halak jegye vezette. Valamint egy makacs virginiai férfiból, 
aki egy spanyol és egy olasz fiaként Sao Paolo állam belsejében született. Mindketten 
széteső családból jöttek, hasonló történettel, elmerülve egy olyan társadalomban, ami többre 
értékelte a birtoklást, mint a létezést, hittek ezekben az értékekben, hogy ténylegesen 
elismerjék őket.  

Miközben mélyen elmélkedtem a szüleimen, hogy honnan jönnek, az álmaikról, az 
erényeikről, a félelmeikről, az örömeikről, a szomorúságaikról, emberileg közelebb kerültem 
hozzájuk, és lépésről lépésre megnyílt a velük való megbékélés folyamata.  

„Új életet fogunk kezdeni.  

Keresni fogjuk bensőnkben a jeleit annak, ami szent, és elvisszük másoknak az 
üzenetünket.”  26
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A szüleink az első referenciák számunkra a világban, ők vezetnek és őket tükrözzük vissza, 
de ők azok, akik nem mindig azt a választ adják, amit hallani szeretnénk. Emberi lények, 
erényekkel és ellentmondásokkal, mint mindenki más. 

Egy napon az anyám egy családi ebéden a megbánásról beszélt az életben... szomorúan 
beszélt, miközben apám figyelmes és melankolikus tekintete kísérte. A mély közelség egyik 
ilyen pillanatában azt mondani neki: „anya, a legjobbat tetted, amit tehettél és néha az 
életben meg kell tanulni megbocsátani, megbékélni saját magunkkal, hogy tovább élhessünk 
könnyedén és örömmel„. 

Megbékélni valakivel egy lehetőség a jövő újbóli megnyitására.  

!
V. Maroly Penteado (kinyilatkozás) 
Ország: Brazília 

Megbékélés az anyámmal 
Prazeres asszony, így hívták az anyámat. Portugál, tíz évesen érkezett Brazíliába egy hajón 
(képzelem, milyen körülmények között) az anyjával (a nagyanyámmal), aki keserűen és 
neheztelve hagyta el Portugáliát, mert elhagyta a férje, aki az Új Világba ment, menekülve a 
háború utáni Európa nehézségei elől. A nagyanyám otthagyta Portugáliában a házát, a 
földjét, és ahogy mesélte ruhákat, lepedőket, törölközőket jól lezárt ládákba, mert azt 
gondolta, vissza fog térni, amint visszaszerzi az elmenekült férjet. 1932-öt írunk. 

Amikor megérkezett ide három gyerekével, el sem tudom képzelni, hogyan, de sikerült 
találkoznia a férjével, akik addigra már megváltoztatta a nevét, és a legenda szerint egy 
gyönyörű mulatt nőt szeretett.  

A nagymamám soha nem térhetett vissza Portugáliába, egész életében táplálta ezt a 
neheztelést, ami keserűvé, bizalmatlanná és zsémbessé tette. Az egész életét annak 
szentelte, hogy rajta tartsa a szemét a férjén és a mulatt nőkön.  

Anyámnak három gyereke született, és talán kompenzálásképpen szeretetreméltó asszony 
lett, teljesen a gyerekeinek élt. De az odaadás, ami önfeláldozást is jelent, nem könnyítette 
meg a közeledésünket. 

Azért mesélem el mindezt, hogy értsétek, hogy jött létre a szakadék a kommunikációnkban. 
Nem voltak nagy, konkrét konfliktusaink, de nem is nagyon kommunikáltunk, talán mindig is 
volt egy rejtett kritika felém, mert nem feleltem meg az elvárásaiknak, hogy egy olyan életet 
éljek, mely hatalmas áldozatokkal jár, hogy sikeres és ezért boldog legyek. 

Az egész akkor csúcsosodott ki, mikor férjhez mentem egy képzőművészhez mindenféle 
anyagi perspektíva nélkül, és főleg, hogy ebbe a bizonytalan anyagi helyzetbe még 
gyerekeket is szültem.  

A „boldogtalanságom„ ezzel hivatalossá vált, és a háború is az anyámmal.  

A kritikák kegyetlenek voltak mindkét oldalról. Folyamatosan áldozatokat hozott, majd ezt a 
szememre vetette, én pedig az ellentmondás hatalmas érzelmi töltésével fogadtam el 
ezeket. Ez egy időzített bomba volt.  
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A robbanás azon a napon történt, mikor a házában voltam, hogy elfogadjam, amit ajánlott, 
miközben a kritikák áradatát hallgattam. Az asztalnál ültem a konyhában, miközben az 
anyám az egyik finomságát készítette, hogy elvigyem a gyerekeimnek, a szomorúság és a 
frusztráció hatalmas töltésével, amit durva szavakra fordított le. Kritizált, hibáztatott, gúnyolt, 
miközben a haragom egyre nőtt.  

Amikor már a robbanásponton voltam, emlékszem, hogy egy pillanatban tányérokat akartam 
törni, de akkor valami történt. Egyike azoknak a pillanatoknak, mikor minden másnak látszik, 
mintha fölébrednénk egy álomból, és ahogy ránéztem az anyámra csak egy ősöreg, 
mogorva asszonyt láttam, aki nagyon szeret engem, és ezt az egyetlen általa ismert módon 
fejezi ki.  

Hatalmas együttérzést és szeretetet éreztem ez iránt az asszony iránt, aki nem hagyott fel a 
próbálkozással, hogy megmutassa, mi lenne a „legjobb„ nekem. 

Akkor arra kértem, hogy üljön le és csukja be a szemét. Nem tudom, hogy meglepődött-e a 
váratlan választól (a megszokott a kiabálásig fajuló veszekedés volt), de az biztos, hogy 
megállt, leült, és becsukta a szemét. Vagy inkább én voltam meglepve. Ott voltunk ketten, 
egy nagyon vékony kötélen lépkedve, és egyikünk sem értette egészen, hogy mi történik.  

Elkezdtem a lazítást mondani, és elérkeztünk a Béke élményéig.  

Hihetetlen volt, elképzelhetetlen néhány pillanattal korábban. Soha nem közeledtünk 
egymáshoz, soha egy ölelés, vagy egy csók. Semmilyen közelség, és most hirtelen együtt 
vibráltunk egy átlátszó és fényes gömbben.  

!
VI. Juana Pérez (kinyilatkozás) 
Ország: Spanyolország 

Papa, köszönöm, hogy segítettél, hogy együtt érezzek az idegenek szenvedésével! 

Egy messziről jött, erős szándék és egy félelmeket legyőző nagy szerelem gyümölcseként 
születtem. A félelmek alapja az anyám és az én életem fenyegetettsége volt. Ez a tény 
határozta meg a kapcsolatomat az apámmal (Bienvenido Perez). Születésem 
összekapcsolódik az anyám betegségének legyőzésével, ami imádott gyerekké tett engem, 
és én a kedvencnek érezhettem magam egészen addig a napig, amíg többé már nem 
kompenzáltam az álmaikat.  

Annyira sok reményt fűzött hozzám, hogy mikor úgy döntöttem, ott hagyom a pénz és a siker 
útját én lettem a legnagyobb kudarca.  

Gyerekkorát és fiatalkorát meghatározta édesanyja korai halála, az, hogy az apja rosszul 
bánt vele, hogy elveszette az érzelmi hátteret és az anyagi kiváltságokat. Az apám sosem 
lépett túl ezen, mindig az igazságtalanság hangulata vette körül, ami a nehezteléshez 
vezetett, és ahhoz, hogy nehéz jellemmé és néha erőszakossá vált. Ugyanakkor szellemileg 
tiszta volt, aki blokkolta az érzelmeit, hogy ne érezzen több fájdalmat, és belevetette magát a 
társadalmi igazságosságért való munkába. Ezzel jó példát mutatott a testvéreimnek és 
nekem. Összegezve: társadalmilag elkötelezett ember volt, akit megkínzott a magánélete.  

Amikor látta, hogy ellensúlyozom a hiányosságait, akkor átváltoztam az elveszett dolgai 
tükrévé, és onnantól kezdve kritika, leértékelés és követelőzés tárgya lettem. Ez a kapcsolat 
ugyanilyen keserűséggel teli volt, egészen néhány nappal a halála előttig. Részemről a vele 
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való kapcsolatom sok éven keresztül a tiszteleten alapult, annak ellenére, hogy rosszul bánt 
velem. Addig a napig, míg ez meg nem tört. Akkor pánikba estem az erőszakos viselkedése 
miatt, és elveszettem ezt a tiszteletet is, elkezdtem visszaszólni neki, ami csak rontott a 
helyzeten.  

Természetesen hiszek abban, hogy bizonyos fajta betegségeink lesznek és nem más 
milyenek, bizonyos pszichológiai klímák függvényében, amelyek elkísérnek minket, mint a 
testünk szövetei. Az apámnak „rossz volt a vére„, az én személyes értelmezésem szerint egy 
olyan betegséget eredményezett, amitől a vére rosszul született, halottnak, és megmérgezte 
a testét, amíg őrületbe nem kergette. Úgy halt meg, hogy azt hitte, elrabolták, és mi, a 
családja nem tettünk semmit, hogy kiszabadítsuk. Ez az utolsó szakasz két hétig tartott. 
Ebben az időben annak ellenére, hogy az orvosok szerint nem volt súlyos az állapota, mi, a 
gyerekei tudtuk, eldöntötte, hogy elmegy, és a megbékéléssel dolgozott, elbúcsúzott az 
egész családtól és a barátoktól. Azt hiszem, nyugodtan ment el.  

Részemről, annak ellenére, hogy nehéz volt a kapcsolatom vele az élete utolsó hónapjaiban 
és főleg az utolsó 15 napban készségesen segítettem mindenben. Vele dolgoztam, 
kéréseket csináltunk, az erő élményét, fogtam a kezét. Rám nézett, egyre jobban elengedte 
magát, és egyre nyugodtabb lett.  

Két nappal a halála előtt elkezdte hívni az anyját, aki 14 éves korában halt meg. 
Megértettem, hogy a végső stádiumban vagyunk. Tiszta volt számomra, hogy vele leszek, és 
segítek neki elmenni. Az utolsó napon leszedálták, hogy ne legyenek fájdalmai, de mielőtt 
begyógyszerezték, csináltam egy Segítségnyújtás szertartást. Órákkal később, ahogy 
aggodva hallgattam a haldoklóra jellemző légzést, és egyedül voltam vele, felmerült bennem, 
hogy csinálok egy kérést. Az ágya fejénél ültem, a jobb kezét a kezemben tartottam, aztán 
csukott szemmel kértem, kértem, hogy elmenjen és megszűnjön a szenvedése. Abban a 
pillanatban „megjelent„ az ágy lábánál a belső vezetőm és valaki, aki nagyon kedves 
számomra, és néhány évvel ezelőtt ugyanezen a napon ment el. Kértem, hogy segítsenek 
neki elmenni, és kísérjék el az útján. Ebben a pillanatban a szíve megállt, és egy pillanatra 
megértettem, hogy a halál nem létezik, hogy egy izom nem állíthatja meg az Életet, és hogy 
mindennek Értelme van.  

Ma tudom, hogy az apám ezzel a kéréssel búcsúzott el tőlem. Olyan erős volt a kapcsolat, 
hogy a kómaszerű állapota ellenére kapcsolatba tudtunk lépni egy másik szinten. A kérés az 
apám búcsúja tudatosulásának lefordítása volt. Szóval most mélyen hálás vagyok, hogy 
megadta a lehetőséget, hogy az utolsó pillanatig vele legyek, és hogy lehetővé tette, hogy 
segítsek neki elmenni.  

Aztán csináltam még egy Segítségnyújtást, és egy Halál szertartást mindenkinek, aki jelen 
volt. Minden jól ment, de éreztem, hogy valami még megoldatlan, hogy valami nincs a helyén 
ebben a pillanatban, és valami szándékosan függőben lett hagyva.  

Évekkel később egy reggeli meditáció alatt éreztem, hogy nem tudok tovább haladni a 
munkával, és egyfajta belső bizonyosság odavezetett, hogy lecsillapítsam a „szent tűzet„. 
Bejártam a belső világomat, és hirtelen alulról megszállt egyfajta fénylő spirál, ami 
emelkedés közben magával vitt mindent, amit talált, egészen addig, míg kilépett a fejem 
tetején és továbbterjedt felfelé. A fény mindent megfestett a belső világomban és meg azon 
is túl, egy ideig a csendben maradtam és megértettem, hogy „csoda„ történt. Azt éreztem, 
hogy megbékéltem, békében vagyok, felszabadultam, és soha többé nem fogok 
panaszkodni az apámra.  
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Hetekkel később egy barátom anyjának akartam kérni. Anélkül, hogy kerestem volna, 
hagytam, hogy vigyen, megint egy inspiráló tapasztalat történt. Már egy idő óta, mikor kérek 
a belső vezetőmtől, akkor úgy fejezem be a kérést, hogy az a személy, akinek kérek 
kapcsolatba lépjen az életének a mély értelmével. Azt hiszem, ez a legjobb, amit kérhetek 
másoknak és magamnak. Ez történt ez alkalommal is. Elkezdtem köszönetet mondani és 
kérni, és hirtelen láttam egyfajta játékot, fehéres hajóhintát, amiben sok ember ült. Közöttük 
ott volt a barátnőm és az anyja, mindenki fehérben volt, csukott szemmel meditálva. Hirtelen 
az egyik felemelte a fejét és rám nézett. Az apám volt, derűsnek és békésnek láttam. A 
tapasztalat folytatódott. A fényes hajó felemelkedett, és felért a hegy tetejére, ahol a végtelen 
fény született, az volt az Élet Forrása. A hajó és mindenki, aki benne volt, ragyogóan 
fényessé vált, és egymás kezét fogva átalakultak ejtőernyősök hópehelyforma alakzatába, 
ami növekedett egészen addig, amíg körülölelte és megvilágította az egész bolygót, és maga 
is egy ragyogó hajóvá vált, ami spirál pályán haladva megérintett és fénnyel árasztott el más 
világokat. Így folytatódott egészen az univerzum „végtelenségéig„, egy ragyogó csillagot 
hagyva maga után.  

Mindezek után bizonyos fajta tapasztalatokban és meditációkban az apám egy fényes 
lényként jelenik meg a megjelenítés terének felső régióiban.  

A bonyolult kapcsolat az apámmal és a későbbi megbékélés vele lehetővé tette, hogy 
elmélyedjek különböző témák megértésében: minden, amit teszünk vagy nem teszünk hat 
ránk és mindenkire és mindenre, ami körülvesz minket, egy vég nélküli dinamizmusban. 
Ezért életfontosságú szükséglet meditálni, elmélkedni a cselekedeteinkről és ezek irányáról, 
arról, hogy születünk és élünk egy környezetre kondicionálva, a környezetre és bizonyos 
körülményekre, melyeket nem mi választunk. Azonban lehetőségünk van választani aközött, 
hogy hagyjuk-e, hogy a neheztelés, a bosszú és a birtoklás elragadjon vagy, hogy 
megbékéljünk és felszabaduljunk a szenvedés alól, arra a szándékra támaszkodva, amellyel 
megajándékozva érkeztünk. Másrészről mindez oda vezetett engem, hogy köszönetet 
mondajak: hálás vagyok az egész élettörténetemért. Az apámnak, hogy megmutatott 
bizonyos utakat, és együtt érzek vele, mert nem tudta kiszabadítani magát a sok 
szenvedésből. Végezetül azt mondhatom, hogy a megbékélés gyógyít és felszabadít.  

!
VII. Blanca Alicia Leal 
Ország: Argentína 

1. történet 
A fiam apját, akivel 23 éve külön élünk, hat hónapra kórházba utalták ebben az évben.  

Az állapota nagyon kényes, sokat szenvedett.  

Mikor megismerkedtünk, mindketten fiatalok voltunk, színházat csináltunk és 
szociálpszichológiát tanultunk. Kiemelkedett a humorával, ahogy közeledett az emberek felé, 
ahogy összegyűjtötte őket maga körül, a melegsége, az öröme.  

Mikor a fiúnk három éves volt elváltunk. Aztán új párt találtam. Soha nem tudtam újra 
beszélgetni vele. Messziről figyeltem, és annyira eltávolodtunk egymástól, hogy idegenekké 
váltunk.  
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Májusban értesültünk, hogy kórházba került sürgős sebészeti beavatkozás miatt lehetséges 
további műtétekkel. A fiam odautazatott, hogy ápolja az apját. Otthagyta a barátnőjét 
Montevideóban, és berendezkedett részben a házban, részben barátoknál és a 
nagymamánál. Ez persze nehéz helyzet volt neki és a barátnőjének is.  

Ő már két éve látta, hogy az apja súlyos állapotban van, és többször megpróbált tenni azért, 
hogy visszanyerje az életkedvét, a hitét, a szeretetét. 

Mikor kórházba került, az apja mellett volt, tudva, hogy évek óta nem tud beszélni vele, nem 
ér el a szívéhez.  

Én mint hívő és ennek az Üzenetnek a közvetítője, ami az embert boldoggá és szabaddá 
teszi, minden erőmmel kértem, hogy mindketten mélyen békéljenek meg önmagukkal és 
egymással. A legjobbat kértük a fiam apjának, bízva abban, hogy a legjobb az, ami a 
szeretet felé viszi a dolgokat.  

Nagyon sok barátunk kísért minket, megindultan, ezekben a kérésekben. A nővére is 
odautazott, hogy vigyázzon rá, mivel a műtétek, amelyeken átesett mozgásképtelenné tették.  

Ő egy nagyon erős asszony. Ő is újra felvette az elveszett kapcsolatot, amiről nem tudta, 
hogy helyre lehet-e állítani, vagy újra lehet-e építeni.  

Az édesanyja, aki már majdnem 90 éves és az unokatestvérei nagyon közelről követték az 
egész folyamatot, de ezer kilométernyire éltek.  

Hogy érzékeltessem a pozitív változást, ami történt, csak annyit mondok, hogy a kórházban, 
ahova bevitték, az első pillanattól fogva Carlosnak hívták, ami tényleg a keresztneve, de 
soha senki nem szólította így. Ez jelentőségteljesnek tűnt számomra abból a szempontból, 
ami vele történt.  

Mikor egy nap meglátogattam, miután többször nem tudtam bemenni hozzá, Carlost láttam. 
Nem láttam többé a másik embert.  

Mindenki, aki ismerte ugyanezt érezte. Hogy az Élet ereje működött, és segített 
felülkerekedni a hatalmas fájdalmon, amit el kellett szenvednie. Példakép lett. Örömet és 
biztatást ad az egész világnak.  

Újjászületett. Mindenki nagyon szerette ott. Néhányan közülünk azért jöttek, hogy üdvözöljék 
egymást, meséljenek az életükről, a családjukról. Mindenki azt mondta, hogy a szeretet, amit 
Carlos kapott megmentette belül.  

Kettőjük kapcsolata, apáé és fiáé addig fejlődött és mélyült, hogy Carlos megnyílt, és el 
tudott mondani lezáratlan ügyeket a fiának, és fokozatosan felismerte mindazt a szépséget, 
ami van és mindig is volt körülöttük. Visszanyerve saját lelke szépségét.  

Én köszönetet tudtam mondani neki azért, aki volt, aki elvezetett engem a siloizmushoz. 
Neki, aki soha nem akart részt venni, volt egy könyve, jelek a házában, amikor 
megismertem, hogy követhessek egy kis utat, mint Hüvelyk Matyi és a kenyérmorzsák, hogy, 
aki keres, az találhasson.  

Köszönetet tudtam mondani neki a fiúért, akit a világra hoztunk, és aki ma férfiként új 
érzéseket és megértéseket tanít nekünk. Nagyszerű barátnak éreztem. Igazi barátnak.  

Egy este megérkeztem a kórházba, hogy lássam a fiam apját, de Carlos fogadott. Egy 
érzékeny és bölcs ember, aki megfigyelte a saját helyzetét és kudarcát az elvárásokban, 
hogy elmenekülhet minden fájdalom és szenvedés elől. Új és mély kötelékeket mutatott, 
amiket a kórházban hozott létre, örömet és szeretetet adva. 
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Aznap, mikor kiengedték, elkísérte a fia, aki maga a nap, a barátai, és elbúcsúzott tőle az 
egész kórház könnyek és ölelések közepette. Életének legfontosabb kapcsolatai ott 
születtek.  

A többiek, talán a leglényegesebbek és legmélyebbek, nem láthatóak, mert belső 
kapcsolatok, a saját szívének a jóságával.  

Érezzük, hogy a mély megbékélés, egy aranyfonál, ami egyesít és repít felfelé a szeretet és 
az együttérzés felé.  

Meggyőződésünk, hogy egyre jobban sugározzuk ezt a szeretet és együttérzést, ami 
meggyógyítja és felemeli a lelket, ami ráébreszt a valóságra, ami öröm és remény.  

Hamarosan meglátjuk majd egy új nap hajnalát, és tudjuk, hogy létezünk, mert mások is 
léteznek.  

2. történet 
Néhányan ismeritek Albát, az anyámat. Ezekben az években sok mindentől volt képes 
megszabadulni, nem hiányzott a találkozókról, sok lelkesedéssel vitte közelebb az Üzenetet 
mindenkihez, akihez lehetett.  

25 éve történt, hogy nagy szerelme, az apám, hirtelen meghalt. Nem tudott megbékélni 
azzal, hogy elárulta őt, és a távozása ellentmondást okozott számára. Sosem tudott 
megbocsátani neki, mondta, és nem hitte, hogy ez egyáltalán lehetséges. 

Azonban egyre közeledett a kéréseinkben, a jóllét szertartásokban ehhez a másik időben és 
térben lévő szeretett személyhez. 

Amit Silo Punta de Vacasban mondott, erősen megrázta. Annyira, hogy nem bírta 
abbahagyni a szórólapok olvasgatását, amiket ennek a szövegével készítettünk, és újra és 
újra elolvasta a javaslatokat, amiket a Mester adott.  

Egyre növekvő összhangot kezdtünk érzékelni a találkozóinkon. Az elmélkedés napja, amit 
azoknak szerveztünk, akik nem tudtak ott lenni La Rejában, mindannyiunkban érdekes 
dolgokat okozott: ledőltek korábbi hiteink a megbékéléssel, mint mély spirituális 
tapasztalattal kapcsolatban.  

Szóval Alba a pénteki találkozóra megváltozott arccal érkezett. Teljességet sugárzott. El 
akarta mondani, amit átélt. Mélyről jövő sírás tört ki belőle, mégis folytatta a mesélést.  

Ez az érzelem azonnal átragadt ránk is, akik ott voltunk, márcsak azért is, mert Albát nem 
láttuk sírni két alkalomnál többször, mindig azt mondta, ez nehezére esik.  

Azt mesélte, hogy egy dal Charles Aznavourtól, a Velence nélküled szólt a rádióból („milyen 
mély érzés emlékezni a tegnapra, mikor egész Velence rólad beszélt„ szól az idevágó rész), 
ami egy évekkel ezelőtti jelenetbe repítette.  

Azt mondta, hogy a bátyám és én az általános iskolában voltunk, és ő látta az apámat, aki 
sietve jött, hogy találkozzon vele, együtt ebédeljenek, és közben egy romantikus regényt 
hallgassanak, ami mindkettőjüknek tetszett.  

Aztán az apám megölelte, és azt mondta, „Kik szeretik egymást úgy, mint mi?„ 

Azt hangsúlyozta, hogy ezt a jelenetet nem elképzelte, hanem teljesen újraélte ezt az 
elfelejtett jelenetet.  
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Minden alkalommal, mikor visszaemlékszik rá, akkor visszatér oda. Csodának éli meg, hogy 
ez az elfelejtett emlék hirtelen feltört és elhozta a megbékélést.  

Az apám valóban nagyon szerette őt, és most az anyám meg tudott békélni vele ezen az 
emléken keresztül. A szörnyűség leple eloszlott, utat engedve a sokkal emberibb „mi„-nek.  

Alba megerősítette, hogy úgy van, ahogy Silo mondta, hogy egy nap elérkezik a jel, ha az 
ember azt teszi, amit az Üzenet javasol: ha megpróbálja legyőzni az ellentmondásokat, 
elmélkedik és érzi a Vezető jelenlétét.  

!
VIII. Delphine Joly (kinyilatkozás) 
Ország: Franciaország 

Delphinenek hívnak, Dél-Franciaországban élek. Hárman vagyunk testvérek, és én vagyok a 
legkisebb. Életem első négy évében mondhatni össze voltam forrva az apámmal. Aztán az 
évek múlásával egyre jobban eltávolodott, talán szeszélyesnek talált. Egyre tekintélyt 
parancsolóbb lett és kicsit erőszakosabb.  

Nem tudtam vele beszélni, és nem tudtam bizalmasnak lenni vele. Féltem. Bármi ürügy 
lehetet arra, hogy ellenkezzek vele, és elmeneküljek tőle. 

Tizenhárom éves voltam, mikor felfedeztem a homoszexualitásomat, amit ő nem fogadott el.  

1991-ben találkoztam a humanistákkal, ott jött az ötlet, hogy írjak neki egy „szerelmes 
levelet„. Megindította őt, ezt tudom az anyámtól, de ő soha nem mondott semmit.  

Ebben az időszakban sokszor álmodtam vele, konfliktusokkal teli álmaim voltak, amik 
megakadályozták, hogy előre haladjak. Ez a kapcsolat lefelé húzott, nem bírtam tovább, arra 
volt szükségem, hogy mélységeiben oldjam meg ezt a konfliktust. A rám vetett negatív 
tekintete vég nélkül üldözött. Nem tudtam megszabadulni ettől, és azt sem tudtam, hogyan 
alakítsam át. Hogyan alakíthatnék ki egy másik képet róla? Lehetetlennek tűnt szembenézni, 
beszélni vele, még mindig nagyon féltem.  

2005-ben, mikor Haitire kellett mennem egy humanitárius misszióval, nagyon szimbolikus 
álmom volt. Egy síkságon voltam, mozdulatlanul emelkedtem az ég felé, de az apám nem 
tudott, így megfogtam a kezét és „felemeltem„.  

Punta de Vacas, 2010: nem tudom, miért, de mindenképpen el kellett mennem. 
Összegyűjtöttem a pénzt, megvettem a repülőjegyemet.  

Néhány nappal előtte együtt karácsonyoztam a családommal. Odamentem az apámhoz, 
hogy beszéljek vele, a számítógép előtt ült, és egyszerűen azt mondta, nem ér rá. Ezt megint 
elutasításnak éltem meg, és sírtam.  

Elmentem Puntába. Sose láttam még Silót, a szellemi atyámat. Nagyon fontos a számomra, 
szükségem van rá, hogy lássam, ahogy arra is nagy szükségem van. hogy lássam az 
apámat, és beszéljek vele.  

Egy autónál állt, egyedül, elmélkedett, úgy tűnt, valami foglalkoztatja. Néhány humanista ott 
állt két-három méterre tőle.  

Nem törődtem semmivel, felé indultam, be kell vallanom, hogy utat kellett törnöm 
magamnak.  
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Emlékszem, azt kérdeztem tőle, hogy van-e egy perce, hogy velem beszélgessen. Erővel és 
határozottan azt válaszolta, hogy nem, nem ez az a pillanat. Ismerős a jelenet! Leverten 
elmentem, szomorúan, és be kell vallanom, nagyon csalódottan.  

Aztán a csarnokban találtam magam, ahol a padlón humanisták ültek. Leültem egy argentin 
nő, Blanka mellé, akinek bizalmasan elmeséltem a történetemet. 

Neki köszönhetem, hogy megértettem, hogy ami előtte történt Silóval, az nem más, mint 
annak a megismétlődése, amit az apámmal átélek, és semmi sem véletlen. Silo egy 
transzferencia, és valamit meg kell értenem. Azt érzem, hogy ez a történet segíteni fog egy 
jövőbeli megbékélésben.  

Ez a nagyon rövid időn belül kétszer átélt jelenet nagyon erős megrendülést okozott 
bennem. A chilei barátaim ösztönzésére úgy döntöttem, hogy írok Silónak egy kinyilatkozást 
a szomorúságomról és a nyugtalanságomról. Elnézést kért, és elmagyarázta, hogy nem 
elutasított, hanem elfoglalt volt és a levelet nagy meleg öleléssel zárta.  

Tehát ez az elutasítás nem is az volt. Ezen a félreértésen keresztül azonnal megértettem sok 
dolgot az apámmal való kapcsolatomról, és a történtek óta a róla alkotott képem teljesen 
megváltozott.  

Közel érzem magma hozzá. Most már beszélünk. Nem félek a tekintetétől. Nagyobb 
megértést és tiszteletet érzek iránta. Idővel átváltozott egy szeretetteljesebb és gyengédebb 
apává. Nekem pedig kedvem van szeretni őt, és az álmaimban védelmező és kedves.  

Nem, ez nem magyaráz meg mindent, de most tudom, hogy miért akartam annyira elmenni 
Puntába.  

Silo, a szívem mélyéről köszönöm.  

!
IX. Alexandre Sammogini (kinyilatkozás) 
Ország: Brazília 

Megbékélés az apámmal 
Életem egyik legfontosabb és legtranszcendentálisabb tapasztalata az apámmal, Claudióval 
való megbékélésem volt. Ez egész gyerek- és ifjúkorom anélkül telt, hogy bármilyen 
kapcsolatban lettem volna vele. 

Tíz évig tartott ez az eltávolodás, ami 1982-ben kezdődött, mikor a szüleim elváltak, és 
néhány hónappal az anyám, Rosa halála után ért véget, aki 1991 végén távozott. Az 
apámmal való újbóli találkozás meghatározó pillanat volt, de a mély megbékélés sokkal 
később jött, majdnem egy évtizeddel az újraközeledés után.  

Felfedeztem, hogy a megbékélésnek ez az érzete olyasvalami, ami megindít, és arra 
ösztönöz, hogy átadjam másoknak. Ezért szeretném elmondani az ebből a tapasztalatból 
származó megértéseket. Mivel számomra ez nagyon felszabadító volt, ezért szükségét 
érzem annak, hogy megosszam másokkal. Bárcsak másokat is arra ösztönözne, hogy 
keressék a megbékélést a szüleikkel. Azért is adom át ezt a tapasztalatot, mert ez egy 
formája a köszönetmondásnak Silo tanításáért és személyes tanácsaiért, akit vezetőnek 
tartok, és akivel alkalmam volt egy időben élni. Ma azon dolgozom, hogy sugározzam az 
Üzenetét. 
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Mikor az anyám idő előtt meghalt egy váratlan egészségügyi probléma, szélütés miatt, akkor 
a testvéreim és én nehéz helyzetbe kerültünk. Tizennyolc éves voltam és nekem kellett 
vigyáznom a kisebb testvéreimre, a tíz éves húgomra és a kilenc éves öcsémre. Az apám 
távol volt, több éve semmilyen kapcsolatban nem voltunk. Az első segítség az anyai 
nagybátyáimtól jött, főleg pénzügyi értelemben, de a helyzet nagyon iránytalan volt. Aztán 
alkalmam volt beszélni Silóval egy eseményen Rio de Janeiróban 1992 elején.  

Egy barát, Beatriz Aguirre ösztönzésére tanácsot kértem tőle. Bevallom, ellenállásom volt. 
Mit mondhatna nekem egy ember, aki nem ismer? Aztán ott voltak a kulturális akadályok és 
a nyelv, de egyik sem hozta zavarba. Meghallgatta a történetemet, a helyzetemet, és nagyon 
egyszerűen és tisztán beszélt hozzám. Valami olyasmit mondott: „egy olyan világban, ami 
egyre inkább szétesik, az egyetlen dolog, amire támaszkodhatunk, azok a valódi 
kapcsolatok. Fontos lenne segítséget keresni a barátok és családtagok között, és felvenni 
újra a kapcsolatot az apáddal„, mondta. 

Minden, amit mondott nagyon egyszerű és nyilvánvaló volt, de az utolsó rész zavarba hozott. 
Hogy vehetném fel a kapcsolatot az apámmal, mikor még az anyám sem tett-e ezt az 
életében? Azt hiszem, hogy Silo előre látva az ellenállásomat az apám megkeresésével 
kapcsolatban, így fejezte be: „nem vagy felelős azért, ami az apád és az anyád között 
történt„. 

Valójában nem kerestem az apámat, de a sors úgy hozta, hogy újra kapcsolatba kerültünk. A 
bíró kijelölt egy találkozót a Családjogi Bíróságon. A találkozó napján tele voltam 
bizalmatlansággal, hogy újra látom az apámat.  

A félelem az emlékekből jött, a múltbéli nehézségeikről. Komolyan labilis volt, ami gyakran 
erőszakossághoz vezetett. Az utolsó jelenet, amiről tudtam, nem sokkal a szüleim válása 
után történt, amikor találkozott az egyik nagynénémmel, akit bántalmazott. A nagynéném 
súlyosan megsérült, és az apám ellen eljárás indult. Emlékek jöttek elő a fizikai erőszakról 
barátok, családtagok és az anyám ellen.  

Bátorságot gyűjtöttem, és elmentem a találkozóra az apámmal. A rákövetkező napokban 
megszerveztünk alkalmakat, hogy beszélgethessünk. Először egy pizzériában találkoztunk. A 
feleségével, Sandrával jött, aki nagyon különleges és jóságos ember. Aztán meglátogattam a 
házában. Kis idő múlva megint vele éltem. Nagyon jó volt beszélgetni vele, és újra felidézni 
az életem nagy részét. Össze tudtam rakni és megérteni a kialakulásom különböző 
aspektusait, és a családom múltját. Olyan volt, mint kilazítani különböző csomókat, amik 
zavartak, mindennek elkezdett értelme lenni.  

Az apám elkezdett anyagilag is segíteni. Sokkal jobban volt, lelkileg is sokkal 
kiegyensúlyozottabb volt. Világos, hogy a kapcsolatbeli nehézségek is megjelentek. Voltak 
nézeteltéréseink és vitáink. Együtt élt a testvéreimmel is, veszekedett velük is. De volt sok jó 
pillanat is. Ma az öcsém és én tartjuk a kapcsolatot vele. A húgomnak ez nehezebb, 
nincsenek is kapcsolatban évek óta.  

Együtt éltünk, és jobban megértettem a nehézségeit. Megértettem, hogy beteg, és aztán 
pszichiátriai kezelést kerestem neki. Végül megértettem, hogy vannak jellemzői, amiket nem 
lehet megváltoztatni, sok olyan dolog, ami nem tetszett, és más értékei, amiket csodáltam, 
az igazságérzete, a jósága és a haladó társadalomképe. Végül is ő az apám. Elkövetett 
hibákat, bántott kedves embereket, de én elfogadtam.  

Sok év múlva mélyen megbékéltem. Ez egy változásokkal teli pillanatban történt. Elkezdtük a 
Szertartás című ceremóniát együtt 2001-től. Éreztem, hogy valami megmozdult bennem, 
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arra felé visz, hogy integráljam az életem széttöredezett részeit. Aztán jött a megbékélés az 
apámmal. Néhány nappal azután, hogy láttam a Bicho de Sete Cabeças című filmet, ami egy 
fiatalnak a története, akit bezárat a diliházba a saját apja. A film megértette velem az apám 
és a nagyapám közötti kapcsolatot, mintha újra minden értelmet nyert volna. Megbékéltem 
az apámmal.  

Ma mélyen hálás vagyok azért, hogy élvezhetem a jó kapcsolatot az apámmal. Ezért tartom 
szentnek ezt a tapasztalatot, a családi egymásra találás tapasztalatát. Mindenkit arra 
ösztönzök, aki megkérdez, hogy próbáljon meg gyengéden előre haladni a megbékélés 
útján. Őszinte kérésekkel és cselekedetekkel a megfelelő pillanatokban, erőltetés nélkül, 
lehetséges megbékélni a szülőkkel, még akkor is, ha távol vannak, sőt akkor is, ha egy 
másik síkon.  

!!
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Függelék 1.  

Részlet Silo beszédéből, A tapasztalat napjai,  
Punta de Vacas, Argentína, 2007. május 5. 

„... Elzarándokoltunk erre az elhagyatott helyre, hogy keressük az Erőt, ami táplálja az 
életünket, keressük a cselekvés Örömét, és keressük a szellemi Békét, ami szükséges 
ahhoz, hogy előrehaladjunk ebben az eltorzult és erőszakos világban. Ezeken a napokon 
felülvizsgáljuk az életünket, a reményeinket és a kudarcainkat is azzal a céllal, hogy 
megtisztítsuk a szellemünket minden hamisságtól és ellentmondástól. Törekvéseink és 
csalódásaink felülvizsgálata egy olyan gyakorlat, melyet, még ha csak egyszer is az életben, 
csak egyszer is az életben, de mindenkinek el kell végeznie, aki előre akar lépni személyes 
fejlődésében és a világban végrehajtott cselekedeteiben. Ezek az inspiráció és az 
elmélkedés napjai. Őszinte megbékélés önmagunkkal és azokkal, akik bántottak minket. 
Mély megbékélés magunkkal és azokkal, akik bántottak minket. Ezekben a fájdalmas 
kapcsolatokban, melyekben szenvedünk, nem próbálunk sem megbocsájtani, sem 
bocsánatot nyerni. Nem próbálunk sem megbocsájtani, sem bocsánatot nyerni. A 
megbocsájtás, a megbocsájtás olyan helyzetet teremt, amelyben az egyik fél felsőbbrendű 
pozícióba kerül, és a másik pedig megalázkodik az előtt a személy előtt, aki megbocsájt. És 
bár világos, hogy a megbocsájtás fejlettebb lépés, mint a bosszú, de nem annyira fejlett, mint 
a megbékélés. 

Elfelejteni sem próbáljuk azokat a hibákat, melyek megtörténtek. Nem az emlékezet 
meghamisításáról van szó. Arról van szó, hogy megpróbáljuk megérteni, ami történt, hogy 
egy magasabb szintre jussunk el: a megbékéléshez. Semmi jó nem születik – sem 
társadalmi, sem egyéni szinten – a felejtésből és a megbocsájtásból. Ne felejts, és ne 
bocsáss meg! A szellemnek frissnek és figyelmesnek kell maradnia rejtegetés és 
hamisságok nélkül. Most a legfontosabb kérdést vizsgáljuk a Megbékéléssel kapcsolatban, 
mely nem ismer semmiféle meghamisítást. Ha keressük az őszinte megbékélést 
önmagunkkal és azokkal, akik mélyen megsebeztek minket, az azért van, mert az életünk 
mély átalakítására törekszünk. Egy olyan átalakulásra, mely kivezet minket a neheztelésből, 
ahol egyértelműen senki nem békél meg sem másokkal, sem önmagával. Amikor képesek 
vagyunk megérteni, hogy nem egy ellenség él a bensőnkben, nem egy ellenség hanem egy 
lény tele reményekkel és kudarcokkal, egy lény, akiben egymást követő képek rövid 
sorozatában láthatunk gyönyörű, beteljesült pillanatokat valamint a csalódás és neheztelés 
pillanatait is. Amikor képesek vagyunk megérteni, hogy az ellenségünk is remények és 
csalódások egymást követő pillanataiban él, egy lény, akinek szintén vannak gyönyörű, 
beteljesült pillanatai és olyanok is, melyek tele vannak kudarccal és nehezteléssel, akkor 
emberi tekintettel helyettesítjük a szörnyűség leplét. 

A megbékélés ezen útja nem spontán módon jelenik meg, ahogy az erőszakmentességhez 
vezető út sem. Mivel mindkettőhöz szükséges egy mély megértés és az erőszaktól való 
fizikai viszolygás kialakítása. 

Nem mi leszünk, akik a hibákat megítélik, sem a sajátjainkat, sem másokéit, ezt megteszi 
majd az emberi tapasztalat és az emberi igazságérzet és a hatalmát gyakorló hosszú idő, de 
nem akarok ítélkezni sem magam, sem mások felett… mélyen meg akarok érteni azért, hogy 
megtisztítsam a szellemem a nehezteléstől. 

A megbékélés nem jelent sem felejtést, sem megbocsájtást, azt jelenti, hogy elismerjük 
mindazt, ami történt, és hogy javasoljuk magunknak, hogy hagyjuk el a neheztelés zárt körét. 
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Azt jelenti, hogy áttekintjük és felismerjük a hibákat önmagunkban és másokban. Megbékélni 
azt jelenti, hogy nem lépünk rá kétszer ugyanarra az útra, hanem készségessé válni, hogy 
kétszeresen tegyük jóvá a hibákat, amiket elkövettünk. Azonban nyilvánvaló, hogy azoktól, 
akik megbántottak minket, nem kérhetjük, hogy kétszeresen tegyék jóvá a hibákat, melyet 
nekünk okoztak. Ugyanakkor jó feladat, jó feladat feltárni előttük a hibák láncolatát, melyet 
végighurcoltak az életükön. Ha ezt tesszük, megbékélünk azzal a személlyel, akire előtte 
ellenségként tekintettünk, még akkor is, ha nem érjük el azt, hogy a másik is megbékéljen 
velünk, ez azonban már az ő cselekedeteinek sorsához tartozik, melyekre mi nem vagyunk 
hatással. 

Azt mondjuk, hogy a megbékélés nem kölcsönös az emberek között. Nem kölcsönös az 
emberek között, és az önmagunkkal való megbékélés sem eredményezi azt, hogy mások 
kilépjenek az ördögi körből, még akkor sem, ha felismerhetőek egy ilyen személyes 
hozzáállás társadalmi előnyei. 

A megbékélés témája központi szerepet kapott ezeken a Napokon, de bizonyára sok más 
előrelépést is tettünk, azáltal, hogy fizikailag elzarándokoltunk egy ismeretlen vidékre, amely 
mélyen lévő tájakat ébreszt majd fel. És ez mindig lehetséges lesz, ha a Szándék, mely a 
zarándoklatra ösztönöz minket, egy hajlandóság a megújulásra, vagy még inkább arra, hogy 
átalakítsuk az életünket. 

Ezekben a napokban áttekintettük életünk legfontosabbnak tartott helyzeteit. Ha találtunk 
ilyen pillanatokat, megbékéltünk velük, és megtisztítottuk őket a nehezteléstől, mely a 
múlthoz kötött minket, akkor egy sikeres zarándoklatot tettünk a megújulás és az átalakulás 
forrásához.” 

!
Függelék 2.  

Részlet Silo beszédéből, Nyilvános esemény,  
Sportpavilon, Madrid, Spanyolország, 1981. szeptember 27. 

„... Hogyan győzhetné le az ember a saját árnyékát? Talán úgy, hogy elmenekül előle? Talán 
ha inkoherens módon szembeszáll vele? Ha a történelem motorja a halál ellen való lázadás, 
lázadj fel most a csalódás és a bosszúállás ellen. Hagyj fel, először a történelemben, a 
bűnösök keresésével. Te és mások is felelősek vagytok azért, amit valamikor tettetek, de 
senki sem felelős azért, ami történt. Bárcsak kijelenthetnénk ebben az egyetemes perben: 
„nincsenek bűnösök!„ és minden ember erkölcsi kötelessége lenne a saját múltukkal való 
megbékélés. Ez itt kezdődik, benned és bennem, és felelősek vagyunk azért, hogy ez 
folytatódjon a körülöttünk lévőkben, egészen addig, amíg a Föld legtávolabbi sarkáig is elér. 

Ha az életed iránya még nem változott meg, meg kell változtatnod; ha már megváltozott, 
meg kell erősítened. Hogy mindez lehetséges legyen, kísérj el engem egy szabad, bátor és 
mély cselekedetben, ami egyben egy elkötelezettséget is jelent. Álljunk fel! És a saját 
jövőnkkel szembenézve, kérdezzük meg: Szükséges-e számomra és mások számára, hogy 
megváltozzon és megerősödjön az életem iránya? Most pedig csendben figyeljünk a hangra, 
a belső hangra, mely megszólal bennünk… Szükséges-e számomra és mások számára, 
hogy megváltozzon vagy megerősödjön a fény és az irány az életemben? Meg akarom-e 
változtatni vagy meg akarom-e erősíteni az életem irányát? Van-e hitem abban, hogy meg 
fog változni vagy meg fog erősödni az életem iránya? Most pedig… járjon át az élet ereje és 
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fénye. Ma, és ne holnap, békélj meg, csókold meg a párodat és a gyerekedet, anyádat és 
apádat, öleld meg a barátodat és az ellenségedet, és mondd el nekik nyitott szívvel: „valami 
nagyszerű és új dolog történt ma velem„ és mondd el nekik, mi történt, hogy ők is 
továbbadhassák ezt az üzenetet. Szeretném megismételni ezeket a mondatokat: Ma, és ne 
holnap, békélj meg, csókold meg a párodat és a gyerekedet, anyádat és apádat, öleld meg a 
barátodat és az ellenségedet és mondd el nekik nyitott szívvel: „valami nagyszerű és új 
dolog történt ma velem!„ és mondd el nekik, mi történt, hogy ők is továbbadhassák ezt az 
üzenetet. 

Mindenkinek békét, erőt és örömet!„  
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