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Jak vést války s blízkými lidmi?
"Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést
pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti
matce, snachu proti tchyni; a 'nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina'.
[...] Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a
připraví je o život." (Mt 10, 34-36; Mk 13,12) Vést válku proti cizímu
člověku je poměrně snadné - jde jen o to ho fyzicky přemoci. Vést válku
proti blízkému člověku je mnohem těžší, protože s blízkými lidmi jsme
bytostně srostlí do jednoho těla. Útok na své rodiče je útokem na své
dětství. Útok na manželku je útokem na své sny o společném stáří a rodině.
Snazší je vyhodit blízké lidi oknem než je vystrnadit ze své hlavy a
vzpomínek. Prostě vést válku s blízkými lidmi je mnohem těžší než vést
válku s cizími lidmi. Dříve než přijdete na přednášku, vězte, že v NZ je
kompletní návod, jak války s blízkými lidmi vést, aby napáchaly, co
možno nejméně zla. Znáte ty pasáže? Řídíte se jimi při konfliktech doma i
v církvi?

Neexistuje návod, jak se vyhnout
každému konfliktu
Biologicky není možné,
aby neexistovaly konflikty.
Každé dva organismy si totiž mezi
sebou musejí udržovat vzájemnou
hranici a kontrolovat vstupy a výstupy,
které přes ní jdou.

Nikdy nedělám nic, nač nemám náladu
Rozhovor v LŠU a pak v Ostravě...

Čůrat

Dva axiomy evoluce axiom soupeření a spolupráce

Zájem organismů je spolupráce i konkurence
Když se dva perou, třetí se směje.

Jsme na jedné lodi, aneb když jeden
potřebuje inzulín, celá loď jede pro inzulín

Mezi dvěma organismy zákonitě vzniká soupeření na společné hranici,
neboť každý organismus si musí udržovat vnitřní homeostázu, tím že
kontroluje vstupy a výstupy. Proto soupeření je mezi partnery, mezi rodiči
a dětmi, firmou a zaměstnancem, státem a občanem ap. Na druhou stranu
vzájemné soupeření účastníky konfliktu oslabuje, a tak v mnoha situacích
platí pravidlo "jsme na jedné lodi". Pokud organismy 1 a 2 natolik oslabí
bojem, stanou se oba kořistí organismu 3.
Organismy musejí spolu i spolupracovat, a to tím víc, čím víc jsou na
sobě existenčně závislí. Například parazité omezují svou virulenci, stávají
se komenzály či symbionty, aby jako celek s nositelem měli větší evoluční
úspěch (lépe se šíří mírná rýma, se kterou chodí lidé do kina, než agresivní
angína, kvůli které lidé musejí zůstat doma). Právě proto, že přežití dítěte
je výrazně závislé na spolupráci muže a ženy, vznikla i partnerská láska a
neustále se obrušují sklony k soupeření obou pohlaví tím, že děti válčících
rodičů mají nižší fitness, a tak tyto geny se z populace pomalu eliminují.

Ta hranice může být gentlemanská, ale i EU musí kontrolovat hranice s
Řeckem, protože jeho finanční politika je schopná zlikvidovat celou EU.
Hranice si musíme hlídat jak vůči svým protivníkům, ale i vůči svým
blízkým a přátelům. Známá je modlitba kardinál Armand-Jean du Plessis
de Richelieu: "Pane Bože, ochraň mě před mými přáteli, s nepřáteli si
poradím sám."
Absence puzení ke korekci za blahobytu

Starý návod, jak řešit problémy mezi blízkými
lidmi
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci,
získal jsi svého bratra.
Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou
nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'.
Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne
ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.
Mt 18, 15 -17

Toto není fantazijní postava!
Béďa vypadá EU
přátelsky, ale přesto
mu nezkoušejte udělat
+ křížek na čelíčko.

Jak pracovat s fantazijními postavami
Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět
nepřítele svého.'
Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás
pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému
slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i
celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte
zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
Mt 5, 43-48
Nevysvětlený návod, jak pracovat s fantazijními postavami v noci, když
nemůžeme spát a chodí nám postavičky hlavou. K postavičkám vysílat
pozitivní přání, protože to zklidňuje naši hlavu.

SMS vždy v noci
jardo mam virovou chripku asi uz pojdu urcite tam slysis jak kaslu na
salaty a ovoce/vitaminy nemam to zerou proklety parchanti v cercanech:( a
proklety žiďáci! tak se s tebou loučím i kdyz na mne sereš :-(
jen se bojim abych nezkoncila jak babička to je horší nez chcipnout!
takze ahoj nekdy v pekle ze pry tva sestra i kdyz tezko věrit!!! atomovku
na proklety cercany i.
Jindy:
a kde ten prokletej hajzl k. vubec zdanuje?? v cz?v usa?
a ta jeho kurva uz vysrala dalsího parchanta?? atomovku na tu havět!
Lk 17, 20 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království,
odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli
vypozorovat; ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam'! Vždyť království
Boží je mezi vámi!"
mutatis mutandis: Vždyť peklo je mezi vámi!

Nedokazujte volovi, že je vůl.
Volové to z principu špatně chápou.
Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich
je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet.
Když vstoupíte do domu, řekněte: 'Pokoj vám.' A budou-li toho hodni,
ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k
vám.
A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven
z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.
Mt 10, 11-14
Opatření jak neutopit vlastní život v nekonečné žabomyšší válce s
blbcem - setřást prach z vlastních nohou - nic mu nedlužit

Jak postupovat při ztrátě blízké osoby –
vyhlásit ji za nezvěstnou, pak za úředně mrtvou
Podobenství o marnotratném synu - odcizené blízké lidi považujeme za
nezvěstné, jako by odšedší do války.
Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: 'Otče, dej
mi díl majetku, který na mne připadá.' On jim rozdělil své jmění.
Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země
a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno
utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u
jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl
naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. [úžasná
kariéra pro Žida; svatojánský chléb?]
Tu šel do sebe a řekl: 'Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba
nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče,
zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým
synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.'
I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut

lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil jsem
proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.'
Ale otec rozkázal svým služebníkům: 'Přineste ihned nejlepší oděv a
oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené
tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev,
a zase žije, ztratil se, a je nalezen.' A začali se veselit.
Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu,
uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to
má znamenat. On mu odpověděl: 'Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít
vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.' I rozhněval se a
nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu.
Ale on mu odpověděl: 'Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil
žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se
svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé
jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.'
On mu řekl: 'Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale
máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a
zase žije, ztratil se, a je nalezen.'"
Lk 15, 11-32

Jak dlouho trvá rozchod
Když to jde dobře a oba partneři mají lepší náhradu tak 5 let. Jinak...
Měla jsem nyní rozhovor se svým prvním manželem ohledně navýšení
výživného na Martina, to že nesouhlasí a bude soud mě moc nepřekvapilo,
ale co nechápu, že začal na mě do toho telefonu bezdůvodně řvát, že z
něj dělám blbce a pitomce a vyčítat mi, že jsem mu kdysi před x-lety
řekla, že je nýmand (moc si to nepamatuji, ale myslím, že je to tak 10
let).
Pak vyčítal, že jsem na něj celou dobu srala, nikdy jsem s ním nic
neřešila ani ohledně Martina, a vždycky jsem si vše dělala podle svého a
Franta mi v tom pomáhal. Přitom mě před Frantou pomlouvá i mu kvůli
tomu extra volá, aby mu sdělil dojmy z našeho ani ne 2letého manželství.
Když jsem se ho ptala, proč mi nadává, tak asi 3x mi zopakoval, že
jsem mu úplně ukradená a je strašně rád, že již se mnou není. Vůbec to
nechápu, po 16 letech od rozvodu???
Nerozlučitelnost manželství, jak vidíme, není teologický výmysl, ale spíš
empirický fakt, alespoň u mnoha párů. :-((

Do nekonečna přehrávaná CD
Vyčítal mi, že jsem mu kdysi před x-lety řekla, že je nýmand (moc si to
nepamatuji, ale myslím, že je to tak 10 let)

Dokud se ptají, komu CD hrají, tak není konec rozchodu!
Bohužel...

Manželství je živočich, jehož život patří
Hospodinu (Boží rezervát)
Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako
když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali,
přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo
a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel (jílek mámivý).
Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: 'Pane, cožpak jsi nezasel na
svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?'
On jim odpověděl: 'To udělal nepřítel.'
Sluhové mu řeknou: 'Máme jít a plevel vytrhat?'
On však odpoví: 'Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z
kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu
žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici
shromážděte do mé stodoly.'"
(Mt 13, 24-30)
Lidem není dovoleno brát spravedlnost do svých rukou a zabíjet hříšníky,
protože to neumějí. Stejně tak není lidem dovoleno vzít život manželství.
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