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Életút - (Path of life) – Linónyomat
Az élet ritmusa (linóleum metszet sorozat - linoleum cut)

Megfoganunk, megszületünk, fejlődünk, új életet adunk, és meghalunk. Van egy ritmus és ez ismétlődik nemzedékről
nemzedékre.
Létezik egy oltalmat adó meleg fészek.
"Az élet háza", mely kezdet bölcsője.

"A nagy Ő"-k találkozásával egy új élet csírája kezd

Két pici sejtből kialakul az új test, ésszel

Elhagyva védelmező burkunkat, megszületünk.
"Ismeretlen világ" tárul elénk, kapcsolatot teremtve

felfoghatatlan, ez maga
"A Csoda"!
"Gondtalanul" éljük gyermeki, naiv

fejlődni.

saját környezetünkkel.

mindennapjainkat. Próbálkozunk, gyakorolunk a

Még most is fülünkbe cseng
"Tanulj fiam, tanulj". Testileg, lelkileg megerősödve,

játékok eszközével. Felfedezzük, hogy milyen úton

magunkba szívjuk a tudás édes gyümölcsét, irányt

induljunk.

mutatva további életünk meghatározó állomásaihoz.

Kiforrott felnőtté cseperedve közeleg az eddigi

Meghalunk, és újjászületünk. Párt választunk, kivel új

önálló életünk vége, érezzük a szelét
"Szerelem, szerelem".

életet kezdünk.
"Mérföldkő" ez életünkben, most már nem rólunk szól,
hanem közösen egy ujjat alkotunk.

"Fészekrakás" ideje jött el, létrehozva feltételt a

"Ketten egyben" , s lőn egy újabb csoda világunkban.

következő nemzedék születéséhez.

Mily örömteli esemény következik, a gyümölcs
megérett.
"Gyermekáldás" minden család legszebb

Utunk eme feladatának végéhez érve elkövetkezik a
"Fészekhagyás" pillanata. Megtettük amit megtehettünk,
passzust adva a generációk egyik láncszeméhez.

ékszere. Együtt örülünk, sírunk, egyengetve
gyermekünk fejlődését.
Mint amikor az évszakok változnak számunkra is
eljön az
"Ősz" ideje. Élvezzük még a szép csendes

Amikor eljön az idő és
"Mérlegen" megmérettetünk, tiszta szívből mondhassuk,
hogy mindent megtettünk generációk fennmaradásához.

nyugodt hátralévő életünket, ragadjuk meg minden
pillanatát.
Aki tesz a jövő számára az, annál tovább él
lélekben, mert testünkből
"Hamu" lesz a végén.

Párhuzamok
Életünkben felfedezhetünk párhuzamos állomásokat, mikor velünk történik és mikor mi vagyunk az alkotók.
Az otthon: Az élet háza - Fészekrakás
Új élet kezdete: A nagy Ő - Ketten egyben
Születés: A csoda - Gyermekáldás
Változások kezdete: Ismeretlen világ - Fészekhagyás
Lendület: Gondtalanul - Az ősz
Számadás: Tanulj fiam, tanulj - Mérlegen
Az elmúlás: Szerelem szerelem – Hamu
Kapocs a régi és új között: Mérföldkő

