Víra, sex a partnerské vztahy
- jak se to rýmuje?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
http://klimes.mysteria.cz

Co je důležité? Co činí věřící efektivnějšími?
Čtenář mého rozhovoru na www.dotyk.cz: Dokážete konzervativní
stanoviska obhájit v podstatě bez náboženských argumentů
Odpověď: To ano, ale lidé nejsou schopni je dodržovat bez náboženství.
Například otázka reprodukce - všichni ateisté vyznávají evoluci, ale děti si
stejně nepořídí...
Věřící mají dodatečnou motivaci. Sám by se na to vykašlal, ale že je to holt
dobré pro Hospodina, tak se teda zvedne a jde. Prostě dělá dobrou věc pro
někoho jiného. Stejně to funguje i doma. Sám bych si nevařil, ale když
jsou doma děti, tak se teda zvednu a jdu vařit.
Proto si myslím, že věřící mají evoluční výhodu před ateisty - paradoxně.
Já to vidím na sobě, když se srovnám s Petrem Bakalářem. My jsme ve
všem srovnatelní, jen ne v tom náboženství. Srovnejte pak můj výkon a
jeho.
Prostě ateisté by museli vymyslet nějaký jiný způsob, jak se donutit myslet
za nadřazené celky - říkejte jim jak chcete - v kostele se tomu říká Boží
království.

Boží království
Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si
budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece
ví, že to všechno potřebujete.

Hledejte především jeho království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno.
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den
má dost vlastního trápení. (Mt 6, 31)
Hledání Božího království znamená zahrnout do rozhodování zájmy
nadřazeného celku čili potřeb druhého - ty aspekty, které mě nějak
přesahují či míjejí. Jedná se o drobné úvahy, až po globální náhled.
Sv. Pavel (1Kor 7, 36): “Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči
své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať
udělá, co chce: nehřeší. Ať se vezmou.“

Přechození vztahu - opovážlivé riskování rozchodu
anebo zobaj pilule, aby se rozešli (time-worn relationship)

Křesťanské manželství
Bible definuje manželství biologicky, ne právnicky, ne jinak...
A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k
němu. Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať
muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest." Proto opustí muž svého otce i
matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (Ge 2, 22-24)
Tělo znamená živé těleso, tzn. organismus (živok). Organismus jsou
vzájemně propojené a existenčně závislé orgány. Jeden bez druhého
nemůže existovat.

Vlézt do vztahu s někým je osudová volba,
jako vlézt k někomu do auta

Je lepší se dobře oběsit, než špatně oženit/vdát!

Manželský slib - vzájemné dání do otroctví
Kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem (Mt 20, 27)
Já, Jeroným odevzdávám se tobě Michaelo a přijímám tě za manželku.
Slibuji, že ti zachovám lásku1, úctu2 a věrnost3, že tě nikdy neopustím4
a že s tebou ponesu dobré a zlé až do smrti5.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.
Sousloví "odevzdat někoho někomu" je naprosto nesmyslné
mimo otrokářský systém (adopce)
Iustus se prochází sloupořadím a potká Quinta: "Ave, Quinte. Ty prý
máš narozeniny. Odpusť, že pro tebe nemám žádný dar. Ale možná ano.
Přijmi prosím jako projev mé přízně zde Meda. Medus mi vždy byl dobrým
sluhou. Mede! Toto je vznešený Quintus - tvůj nový pán. Buď mu oddaným
sluhou, jak jsi byl vždy i mě." Tak a Medus byl odevzdán Quintovi.

Sv. Pavel o manželství
V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům
jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla,
které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem
podřízeny svým mužům.
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni
obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám
připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby
byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své
vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v
nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;
vždyť jsme údy jeho těla.
'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti
dva jedno tělo'. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A
tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať
má před mužem úctu. (Ef 5, 21nn)

Vztahová kázeň
Chovám se k vlastnímu partnerovi a dětem lépe než k cizím lidem?
(brzdit výčitky a ironii vůči partnerovi)

Vztahová kázeň - Manželský dluh (povinnost)
Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži.
Uxori vir debitum reddat similiter autem et uxor viro
(1 Kor 7, 3; povinen = οφειλομενην; Debitum matrimoniale)
Každý partner má potřeby, které může uspokojit jen s pomocí
druhého partnera, ale které druhý partner bohužel nesdílí.
Žena ráda tancuje, ale není vhodné, aby tancovala s jinými muži.
Žena si ráda povídá, ale není vhodné, aby trávila hodiny s jinými muži.
Žena se ráda mazlí, ale není žádoucí, aby se mazlila s jiným mužem, než
s jejím.
Muž rád sexuje a není žádoucí, aby sexoval s jinými ženami, než se
svou manželkou.
Máme závazek v rozumné míře uspokojovat
potřeby druhého partnera, i když se nám nechce.
Gabriel García Márquez: Sto roků samoty:
"Fernanda si uvědomila, že je vdovou, které ještě neumřel manžel"

Dospělost dnes - 30 let
Štěpí se biologická a psychologická plodnost - rozcházejí se o 15 let.
Mezi věkem 15 - 30 let trvá psychogenní neplodnost

Věřící se neshodnou na elementárních doporučeních
Existují podmíněná morální doporučení, která respektují aktuální slabost:
"Jestliže nedokážete hned dnes přestat s nevěrou, tak alespoň do té
doby používejte ochranu, abyste nenakazil svou ženu a sebe
pohlavními chorobami, eventuálně nepřivedl na svět dítě, o které se
pak nebude moci v budoucnu postarat."
Shodneme se na otázkách:
 Je toto doporučení morálně správné?
 Má kněz dávat lidem taková podmíněná morální doporučení ve
zpovědnici?
 Má se o takových podmíněných morálních doporučení hovořit z
kazatelny?
 Má rodič v tomto smyslu informovat své děti? "Jestliže už spíš před
svatbou a nejseš schopnej se o dítě postarat, tak používej kondom."

Dotazník: Jak vidíte budoucnost církve vy?
(http://dotaznik.klimes.us)
Míra souhlasu s předchozím doporučením

Nejdelší reakční čas z celého dotazníku: 1 minuta 16 sekund
Za vyjasnění těchto pochyb jsou odpovědní kněží. Ti musí jasně říkat,
co ano a co ne.
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Hodnota nelegitimních partnerských vztahů
Kněží většinou uvažují takto - vztah studentů je formálně konkubinát či
smilstvo, tedy jediné doporučení sexuální abstinence, pokud to nejde, tak
rozchod. Neberou do úvahy hodnotu věrných vztahů, které se nemohou se
stát manželstvím. Ty se považují za bezcenné.
Jakmile se rozjede sexuální život ve vztahu, je prakticky nemožné
ho zastavit, aniž by se s tím rozbil i sám vztah. Je to jako konzerva když ji neotevřeme může zůstat zavřená i řadu let. Jakmile ji otevřeme,
musíme ji zkonzumovat do tří dnů, jinak zhnije.

Vydržím dlouhodobě bez partnerského vztahu?
Zpovědník musí nejprve odhadnout, zda daný penitent vydrží bez
partnerského vztahu.
Pokud ano, tak ať je bez vztahu, nebo ve vztahu bez sexu.
Pokud ne, tak by ho měl zpovědník tlačit do trvalého, věrného vztahu.
Kritéria, jak poznat, že člověk asi nevydrží bez partnerského vztahu:
Projdu si jeho osobní historii a jeho sexuální život. Vcelku je možno
definovat tři podmínky:
a) Velká intenzita sexuálního pudu. Jestliže onanuje jednou denně až
čtyřikrát do týdne, tak to asi bez sexu nepůjde. Jestliže má neustále
puzení koukat na porno ap.
b) Absence pauz mezi vztahy. Jestliže mezi vztahy neměl mezeru delší
než pár měsíců, nebo se mu dokonce vztahy překrývají, pak to bude
typ úzkostný, který bez vztahu existovat nemůže.

c) Neschopnost snášet samotu. Když je sám, padá na něj úzkost, má
potřebu pořád někomu telefonovat, někoho vedle sebe mít, dlouho
nevydrží sám v bytě, potřebuje rychle vypadnout, aby s někým byl.
d) Nezkrotné fantazijní bestiárium. Když je chvíli sám, tak se mu
mysl zaplaví vzpomínkami na blízké lidi (v té době jsou zastoupeny
fantazijními postavami.) Problém je v tom, že tyto postavičky jsou
strašně neodbytné a neustále dotyčného kritizují a plísní, odmítají
ho, vyčítají mu, že něco udělal špatně a není před nimi úniku.
Lidi, kteří odpoví alespoň na tři podmínky kladně, bych rozhodně
netlačil do rozchodu, ale naopak do trvalého, věrného partnerského vztahu,
byť by nebyl ideální (předmanželský konkubinát, partnerský vztah u
civilně rozvedených, homosexuální vztahy ap.)
Stejně tak tito lidé nejsou vhodní pro zasvěcený život (celibát, sliby
čistoty). Nedodržení těchto zásad vede k promiskuitě, celibátním selháním.

Nevázaný, promiskuitní sex versus trvanlivost vztahů
Jak dokazuje i mnoho výzkumů, sex se špatně odděluje od vztahů a
světe div se je neoddělitelně svázán i s reprodukcí. Například
- "imprinting" - když v prvním vztahu máme partnera, který je nám
chronicky nevěrný, máme pak sami víc sklony k nevěře a
promiskuitě.
- čím více má žena alespoň ročních vztahů, tím méně mívá dětí:

Při výchově a v životě se tedy musíme rozhodnout pro jednu strategii:
a) buď budeme systematicky směřovat děti ke uvolnění sexuálních
zábran, ale zaplatíme za to, že děti nebudou schopny udržet trvalé
vztahy, a tím klesne i jejich schopnost reprodukce.
b) nebo dáme přednost vztahům, ale pak musíme děti učit držet
sexuální sklony zkrátka - pomocí nejrůznějších nástrojů - výchovou
k odpovědnosti, poučením nebo naopak když bude třeba, tak i
pomocí nevědomosti, studu či pocitů viny...

Kaplan Mayerovy křivky ne/reprodukčních vztahů

717 respondentů mělo 1778 vztahů delších než rok, které jsou
kategorizovány podle nejsilnějších kritérií - reprodukce, společné bydlení
a charakter vztahu hlavní či paralelní(milenecký). Čáry ukazují, jak tyto
vztahy v čase umírají v letech (osa x). Důležitá je linie 50 %, která udává
za kolik let umře právě polovina vztahů. Například přechozené vztahy jsou
definovány jako vztahy nereprodukční se společným bydlením, které trvají
déle než 4 roky (poločas rozpadu). Zvláštní kategorií jsou milenecké vztahy
od 8 do 18 let trvání, neboť mají stabilitu překvapivě větší než
nereprodukční vztahy. To nejsou promiskuitní vztahy, ale doplňují to, co v
hlavním vztahu chronicky schází a tvoří okolo 10 % dlouhodobých
mileneckých vztahů. (zdroj dat autor)

Evoluční norma je 3 až 4 děti na plodící pár
Vícečetné rodiny byl přechodný jev na přelomu 19./20. století
Politická podpora porodnosti
důchody dimenzovat podle počtu dětí, kdy se dotyčný podílel na výchově
popř. z vyživovací povinnosti (alimentů)
Osobně se staral o děti = nejvyšší důchod
Platil na děti alimenty = menší poměrná část důchodu
Neměl děti, neplatil
= mizerný důchod, přežívací dávka
čili měl na své stáří pamatovat jinak.
Dnešní trend - zrušíme důchody tím, že zvýšíme důchodový
věk tak, že na důchod dosáhnou jen kmeti nad hrobem.
Již dvanáct let mám dvanáct let do důchodu...

Paretovo pravidlo v NRP
Paretovo pravidlo, které říká,
že 20 % investic do firmy přinese
80 % zisku a naopak že 20 %
zákazníků
spotřebuje
80 %
nákladů.
I když dáme biologickým dětem
tu nejlepší možnou výchovu, tak se
jich odhadem 80 -90 % vyvede a u
10 - 20 % je to větší či menší fiasko.
Ono procento si nastavte vyšší
nebo nižší podle toho, jak dobře
byste snášeli, kdyby Vaše dítě
Toto není
vypadalo takto. Každopádně okolo
Vilfredo Frederico Damaso Pareto 10 % populace je nejrůzněji
psychopatologicky narušená.

Jediná obrana proti velkému rozptylu je více výstřelů

1:10

Optimální počet dětí je nejen v NRP 3 až 4
Proti Paretovu pravidlu není jiné obrany, než si pořídit větší počet dětí.
Pak mají adoptivní rodiče vcelku jistotu, že se jim alespoň jedno dítě
vyvede.
Úřady by neměly zařazovat do evidence ty žadatele, kteří apriori
hlásí, že chtějí mít jen jedno dítě, protože ti se zmíněnou
pravděpodobností udělají s NRP tragickou osobní zkušenost a takovou
jí budou dělat i negativní reklamu.
1 dítě
2 děti
3 děti
4 děti
alespoň jedno vydaří
60%
84%
94%
97%
alespoň jedno nevydaří
40%
64%
78%
87%
všechny vydaří
60%
36%
22%
13%
všechny nevydaří
40%
16%
6%
3%
Průměrná psychopatologická zátěž populace je okolo 10 %. Biologičtí
rodiče jedináčka mají 10 % pravděpodobnost, že se jim jedináček nevyvede.
I kdyby procento selhání v NRP bylo děsivých 40 %, přesto už při třech
dětech jsou na tom náhradní rodiče lépe než biologičtí rodiče jedináčka.

Dvě kariery ženy versus jedna kariéra muže

Rychlý čas firmy pomalý čas rodiny
2 roky ve firmě >> 2 roky v rodině
A. Šabatová
M. Albrightová
M. Vašáryová

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...

Nechtěl dělat Saturnina, tak dělá echt otroka

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.

Křivka přežití
Proti věku není léku
Naše
minutěnka
je
nastavená na 82 let plus
minus autobus zvíci 8 let.

Pravděpodobnost úmrtí

Výpočty nad stářím
Kolik bude mě, až bude máma umírat?
82 - 20 = 62
Kolik bude mě, až bude táta umírat?
82 - 24 = 58
Kolik bude mé nejstarší dceři, až budu já umírat?
82-2004+1967=45
Kolik bude mé nejmladší dceři, až budu já umírat?
82-2011+1967=38
Milé děti, až bude Vašim rodičům tolik, kolik jste si takto spočítaly,
tak se připravte na to, že budete muset o své rodiče nějakou dobu
starat a možná to bude stát i nějaký ten peníz.
Jak to dětem usnadnit?
Mezi 50 - 60 lety se přestěhovat někam poblíž (do 500 m) do
bezbariérového bydlení.
Vychovávejme děti tak, aby se k nám ve stáří rády vracely.

Práce se stářím - euthanásie versus důstojné stáří,
paliativní léčba, příprava

Posteuthanásní syndrom - Zabila jsem si vlastního tátu...
Táta: Hele, Aničko, tady doktoři mi říkají, že je to se mnou vážný, jestli
bych nechtěl zvážit euthanasii.
Anička: No, tati, já nevím, to po mě nemůžeš chtít. To si musíš
rozhodnout sám. Na druhou stranu o nic ti nejde, vždyť už jsi všechno
dokázal...
Za čtrnáct dní je po všem.
Za pět let jede Anička vlakem. Do kupé přistoupí sympatický dědula.
Anička: To vám závidím. Ve vašem věku takhle čiperný. Kolik je vám,
mohu-li se zeptat?
Děda: 87, ale nemyslete si před pěti lety jsem utekl hrobníkovi z lopaty.
Anička pro sebe: Vždyť on je stejně starý jako můj táta... Táta by možná
taky utekl hrobníkovi z lopaty...
A kdykoli se Aničce zasteskne po tátovi mimovolně si vybaví vlastní
větu: "Vždyť ti táto o nic nejde..."
Čím víc se jí bude stýskat, tím víc bude mít pocit, že si zabila tátu.
To není vlastnost logiky, ale psychiky...

Vše, co jste chtěli vědět o smrti, ale báli jste se zeptat

naleznete zde:
http://nemocapsychika.klimes.us

Peklo aneb kdy/jak končí rozchody?
Jednou se farizeové otázali Ježíše, kdy přijde Boží království. On jim
odpověděl: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;
ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam'! Vždyť království Boží je mezi
vámi!"
Smrt je jen pec, která náš život coby vlastními
rukami vyrobený „hrnek“ vypálí, a tak definitivně
zakonzervuje.
Jak bude vypadat to peklo/nebe, co jednou bude, už
dnes můžeme vidět na sobě či našich blízkých.
V Ládví žije paní, tak 16 let po rozvodu. Večer příjde domů a ticho. Pustí si
televizi, tam někdo dá někomu pusu. „Proč mě nikdo nedá pusu, proč mě
nikdo nepohladí? Protože mě ten bídák opustil. Chcípni!!!“ Tak to jde celá
léta. Pokud paní umře, půjde to tak i po smrti? Jestliže ano, běda jí...

Ze života hmyzu

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???
Tu ho pán zavolal a řekl mu: 'Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti
odpustil, když jsi mě prosil; neměl ses také ty smilovat nad svým
spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?' A rozhněval se jeho
pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi
i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru."

Děkuji Vám za pozornost

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
http://www.klimes.us

