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Gilbert Keith Chesterton o slibech a nalézání identity

Kdo  dává  slib  a  plní  jej,  

dává  si  sám  se  sebou

schůzku  v  budoucnosti  a

přijde na ni.

versus

Slibem vždycky uděláš radost.



Stroj času - Sytý hladovému nevěří

 

Jak člověk stárne, mění se mu
pohled na svět. 

Věřili  byste  sami  sobě,
kdybyste  se  mohli  vrátit  ve
stroji  času  a  dát  sami  sobě
doporučení?



JK vyhlíží 
ruské tanky

1968

JK přemýšlí jsa poučen
historickým vývojem

2011

Pět zpět...
JK naslouchá 

chytrým radám JK
Taková zpětná vazba ale přesto skutečně existuje. 

Víte, jak se taková transgenerační zpětná vazba se označuje?



Morálka = zpětná vazba od dědy k vnukovi
Morálka  (od  latinského  morus
zvyk)  jsou  většinou  pomocí
příběhů  předávané  návody,  jak
přežít v tomto šíleném světě:

Léta  1591  Kristian  kníže  a
saský   churfiršt  brzo  potom
umřel,  ukrátiv  sobě  věku  svého
velikým sebe přepíjením.   
Sic finis bibendi et vivendi.

Takže konec pití i žití.

Mikuláš Dačický z Heslova 
pozoruje a předává ne/úspěšné 
životní strategie. Chytrému 
napověz, hloupého kopni.



Syn, neurotický zkrachovanec, hlásá, že dětí je na světě moc, že se nechce 
ženit, že chce být svobodný...

Otec představuje generační zpětnou vazbu - říká synovi, jak on sám 
bude vidět svět za dvacet let.



Paradoxy mužského „logického“ myšlení
Více se jim do vztahů nechce
Méně si jich váží, když je mají
Méně usilují o jejich opravu
Více riskují jejich ztrátu
Více je berou jako samozřejmost...

ale
Hůř se rozcházejí 

(méně rozchody navrhují)
Déle  jim  trvá,  než  se  z  rozchodu
vzpamatují
Ve  staří  bývají  na  vztahy  více
fixovaní

...než ženy. 



Problém je, že se muži v rodině nudí, proto...



...napřed udělají vše proto, aby o rodinu přišli, pak teprve
začínají s údivem chápat, jak moc jsou na ni závislí.

Irák nebo střídavá výchova? Není to vlastně jedno? 



Jak udělat tuto zpětnou vazbu?

   

Ty vole, ja tady 
chcípnu za živa...



Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej

Proč římští vojáci měli toto přísloví?



I tento chtěl svůj život zachránit, konkrétně čtyřikrát

Proč odešel z 1., 2., 3. a 4. manželství?

Který vůl mu nakukal, 
že manželství je generátor nekončícího štěstí?

Jaký význam má přísloví: Pálí ho dobré bydlo?



Rodina = optimum v minusu

Necítí  se  dobře,  přesto  každé  řešení,  jakýmkoli  směrem  představuje
zhoršení stavu. 



Identita je most, která nám umožňuje 
odporovat principu hedonismu

Já, Jeroným, odevzdávám se tobě, Michaelo, a přijímám tě za manželku.
Slibuji,  že  ti  zachovám  lásku,  úctu  a  věrnost,  že  tě  nikdy  neopustím  
a že s tebou ponesu dobré a zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh.

To není příprava na „hezké chvíle“. To je příprava na životní prudu.
Budování identity, která pak člověku pomáhá překodrcat chvíle, kdy se

cítí mimořádně zle. Odměnou za to je DOKONČENÝ PROJEKT:



Mikuláš Dačický z Heslova paměti léta 1538
V outerej po památce sv. Jana Křtitele já, Ondřej Dačický z Heslova,

jměl sem svatební veselí na Horách Kutnách, pojímaje k manželství pannu
Dorotu,  dceru  pana Mikuláše  z  Práchňan.  -  Nota.  To rodičové  autoris
huius libri. 

Léta 1566
Dorota z Práchňan (mater autoris), manželka má milá a věrná, dokonala
jest život svuoj časný na tomto světě v Lorci, tvrzi mé při Horách Kutnách,
v  neděli  postní,  Oculi  řečené  u  chrámu Barborského  na  týchž  Horách
Kutnách u noh paní Justiny Práchňanské z Hor, máteře své, pohřbena jest.
Tyto dítky nám Pán Buoh spolu dáti ráčil: Jana, Annu, Mikuláše toho
jména prvního, Václava, Simeona, Zikmunda toho jména prvního, Lidmilu,
Mikuláše toho jména druhého, Jindřicha toho jména prvního, Kateřinu,
Justinu, Mikuláše toho jména třetího, Jindřicha toho jména druhého, a dví
nedochodilých.  S  Annou,  prvnější  manželkou  mou  milou:  Mandalenu,
Dobiáše, Matěje, Václava. Buď Pán Buoh ze všeho chválen na věky věkův!
Amen.



Náš život v jednom grafu

V pondělí  po  neděli  Reminiscere  na  týchž  Horách  Kutnách  N.  žena
Duchka ševce urodila pořád ve třech dnech čtvero dítek: dví pacholat a dví
děvčat; jedno umřelo, trý živých zůstalo. A ta máti jich šestinedělka též
umřela. (Dačický paměti)



Kdy jsou chlapi na zabití?

Před vrcholem a po vrcholu



Ujasníme si pojmy a dojmy

Egocentrismus versus egoismus 

Egocentrismus je popisný termín



Egoismus je morální hodnotící termín

  



Auto se skládá ze dvou systémů
Do kopce motor Z kopce brzdy

První polovina života 
egocentrismus se jeví příjemným

Druhá polovina života
allocentrismus je příjemný

Allocentrismus se jeví být trapným Egocentrismus je nekončící depka





Emailová korespondence s klientem

JK: Jinak Vám opakuji ještě jednou - člověk má pomáhat a dělat tátu
tomu, komu může a ne tomu, komu by on rád dělal tátu. Je mnoho dětí,
které nemají tátu a byly by šťastné, kdyby jste jim toho tátu dělal. Já vím,
že toto není Vaše filosofie,  jen podotýkám, že za to platíte dost šílenou
cenu. 

Nomen Scio: Dále stále trvám na tom že cizímu dítěti náhradního tátu
dělat  nebudu. Do cizích dětí  mi nic není.  Není to můj problém a štěstí
cizích  dětí  je  mi  ukradené.  Vím  že  je  to  sobecké,  ale  nakonec  v
podmínkách současného systému přirozené a výhodné.

Běžné jistě, přirozené snad, ale výhodné??? U něho jistě ne.     



Top manager má žít v celibátu
Římští důstojníci měli zakázáno se ženit - to není katolický výmysl

Běžní manažeři musejí počítat s tím, že za rodinu zaplatí velkým kusem
své kariéry a ještě na ně budou všichni řvát:



Život pod dvojí palbou

V úterý večer mě chtěl jak šéf, tak expartnerka. 

Když  jsem ji  měl  na  telefonu  a  ona  mi  předčítala
Levity, tak nevěda, co dělat, jsem řekl:

„Moment... Ondro, to je pro tebe. Mně je to jedno,
jaxe vy dva domluvíte, tam budu.“

Zajímavé bylo, že oni dva sex obě chovali hezky, 
ale pak oba seřvali mě, který jsem za nic nemohl.

Proč chceme po nebohých mužích, aby byli 
smírčími soudci mezi svými manželkami a šéfy?



Firma se musí rozhodnout pro jednu strategii

Zaměstnanec coby rychloobrátkové zboží - dohody o provedení práce, 
dohody na dobu určitou. (Call centra, trhání jahod ve Španělsku)

Zaměstnanec coby dlouhodobá investice - citově stabilní, klidný, bez 
rozvodů s klidným rodinným zázemím (odborníci ala Einstein, specialisté 
ap.)

S dětmi jsou samozřejmě starosti, ale zakládají citovou a místní stabilitu. 

Problémy singlů a svobodných je 
a) bloumání po seznamkách, 
b) flámování po nocích a 
c) nepravidelné rozchody po 4 letech.



Poločas nereprodukčního vztahu s kohabitací 
bydlení na psí knížku anobrž konkubinát

 
Nemyslíte, že jenom blázen je schopen si pořídit společnou hypotéku 

do něčeho, co má střední dobu dožití 4 roky?



Děkuji Vám za pozornost
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