Samoudręczyciele
„Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami.
Radość serca jest życiem człowieka,
a wesołość męża przedłuża dni jego.
Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce,
i oddal długotrwały smutek od siebie;
bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku."
odnośnie ascezy, umartwiania drętwoty zakonnej:
Mądrość Jezusa, syna Syracha (30, 21n; BT)
Wzór ascezy
Kronika Thietmara
Żyła za czasów króla Henryka w miejscowości zwanej Thrubizi pewna pustelnica,
imieniem Sizu, odznaczająca się ogromną pobożnością i dlatego trudno mi to ująć w słowa.
Kiedy już była dojrzała, za panowania Ottona Wielkiego starał się o jej rękę pewien mąż, lecz
ona uciekła szybko do Chrystusa, którego umieściła w swym sercu przed wszystkimi … Przez
sześćdziesiąt cztery lata, w odludnej części wspomnianego miasta, potrafiła ta czysta dziewica
czynić ofiary za siebie na rzecz niebieskiego oblubieńca … Przez cały ten okres nigdy nie
walczyła z ostrym zimnem za pomocą rozpalonego ogniska, a najsilniejszy środek
ogrzewający, jakiego używała, polegał na tym, że zdrętwiałe już prawie ręce i nogi umieszczała
gwoli ich ożywienia na ogrzanym z lekka kamieniu. Swe życie klasztorne zdobiła na wewnątrz
żarliwymi modłami, przeplatanymi płaczem, na zewnątrz zaś pomagała bardzo przychodzącymi
do niej ludziom przez częste udzielanie nauk i niesienie niezbędnej dla każdego pociechy. Nie
otrząsała się z robactwa, które żarło ją nieustannie, a jeżeli samo odpadło, kładła je sobie z
powrotem na ciało
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