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Rodina v pleistocénu



Od dob otrokářství 
předávání dětí se moc nezměnilo



Otrokářství - Najděte 7 rozdílů - Demokracie

 



Žijeme sice 
v právním státě, ale 
neexistuje  žádný  právní

nástroj,  pomocí  kterého
bych,  coby  ženatý  muž,
mohl získat právní jistotu o
tom, komu a kolik dlužím
peněz.

Tomu se říká 
státní podpora manželství



Život se dá dimenzovat různě
1) na jednorázové použití

Upír z Feratu
Vrcholoví cyklisté 
Drogově závislí

2) k opakovanému použití

A) Na sprint - na nejbližší 
autobusovou zastávku

B) Na vytrvalostní běh - plán 
na celý život

Na každém člověku je, 
jakou životní strategii si zvolí.

My tank 101. na přátelské návštěvě

Boty Emila zvaného Zátopek



Život na jednorázové použití





Nerovným soupeřem Emila Zátopka byl i pes
V době svých velikých výkonů trénoval  na  Českomoravské

vysočině a jednou vzal s sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak
se mu stane, aby s ním šel někdo běhat? Vyrazili. Vlčák radostně
štěkal a otáčel se po tom človíčkovi, pobízel ho ke spěchu, věděl
dobře  jako  všichni  psi  o  své  běžecké  převaze  nad  lidským
tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem.  V desátém kilometru
se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a
nakonec  ho Emil  honil  kolem rozlehlého rybníka  před  sebou.
Večer se divila paní domu: „Copak je s tím psem? Nechce žrát
ani pít." Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák
zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy.

Vytrvalostní běh je nejlepší strategie do života, 
ale zákonitě máme občas 10 km pocit, že nám něco uniká.



Zátopek neběží 
od začátku do konce závodu na 100 %

Sprintér běží na 100 %
Motor auta nejede na 100% výkon
Hypotéku nedimenzujeme na 100% úspory.

Kdo dimenzuje svůj život na dlouhodobý běh, 
tak bohatě stačí, když jede na 80 %.



Životní iluze – pohled dopředu versus zpět



Při pohledu zpět to vypadá zcela jinak



Ten kluk to vidí přesně, ale jen do první třetiny.

Dál si to nedokáže představit. 
Krize středního věku je 

neprůhledná až neprůsvitná



Chodí Pešek okolo, nedívej se na něho!





Sytý hladovému nevěří, ani mladý starému



Kde jezdí nejrychlejší?

Synu, kde 
jezdí nejrychlejší?

Samozřejmě první 
jako já!



Toto jsou vtipy



Toto je realita
Křivky přežití 
s rakovinou 
tlustého střeva

Neznáme ani 
jeden parametr 
životní pohody,
který by 
manželství 
zhoršovalo.



Toto je transgenerační zpětná vazba,
neboli morálka

Dvě hlavní funkce

Kompenzace životních iluzí

Kompenzace neprůhlednosti krize středního věku



Co je to životní iluze?

Kde je nahoře, kde je dole?
Co je správně, co je špatně?

Definice
Životní iluze jsou 
životní situace, které
lidé systematicky 
jinak hodnotí při 
pohledu dopředu a z
pohledu zpět.

Nezávisí na věku, 
ale na zkušenosti

Životní iluze kompenzuje generační zkušenost, která se 
předává transgenerační zpětnou vazbou, čili morálkou.



Jinak se jeví stejné pero 
před krádeží a po krádeži 

…a neuveď 
nás v pokušení.

Zdaliž je krádež 
životní iluze?





Pro koho má být život příjemný?
0 Narození (matka/chůva)
0,5 Dítě začíná rozlišovat matku a cizí lidi; trvalý objekt
3-4 Školkový věk (zájem o dětský kolektiv - školka)
6-7 Školní věk (prudký nárůst citové stability, zralost nervové 

soustavy)
12-14 Puberta  (biologická dospělost)
24 Adolescence a mladší dospělost (ideologicko válečnické období)
28 Průměrný věk ženy při narození prvního dítěte 

Střední dospělost (reprodukce - psychická dospělost)
41/45 Půlka života 

Starší dospělost (krize středního věku); klimakterium
60 Rané stáří (hodně sil)
75 Kmetský věk (náhlý propad životní energie)
82... Smrt – maximální pravděpodobnost úmrtí

Dvakrát jsme naprosto odkázáni na druhé - narození/dětství a stáří/smrt



Dva praštěné extrémy
Kult mládí

Hrajeme si na mladé
Kult stáří

Hrajeme si na staré

Obé se dá uchopit rozumě i bláznivě, ale
kult stáří je nejpevnější pilíř důchodové reformy 



Blbé kecy, které si skutečně mladí neříkají

Na tobě se ty roky 
vůbec nepodepsaly.

Na svůj věk fakt nevypadáš.

Jsem totiž tak starý, 
jak se cítím.



Karel Čapek: Mladá generace
Za mých dětských let ještě existovali staří lidé; byli to mužové

od  čtyřiceti  let  nahoru,  většinou  vousatí,  s  dlouhou  fajfkou,

pochmurnými  názory  a  hlavně  hlubokým  opovržením

k zelenému mládí. Tito mužové se ve čtyřiceti letech považovali

za zralé a v padesáti viděli Abraháma, čímž jaksi nastupovali věk

kmetný.  Plnovous  a  těžkomyslná  vážnost  byly  ideálem

dvacetiletých; mládenci se styděli za své mládí jako za slabost a

nedostatek.  Sotva člověk dosáhl plnoletí,  dával najevo těžké

životní  zkušenosti  a  mluvil  o  mnohých  věcech  s  hořkostí

muže, který už dávno překonal pošetilé iluze. Kult stáří



Tyto světové názory

se  zevně  vyjadřovaly

bohatou  vousatostí,

Jägrovými  košilemi  a

ustálenými  návyky,

jako  například  mít

v hospodě  svou židli  a

svou pivní sklenici.



Vemte  si,  jaký  chasník,  jaký
pudivítr je  takový  dnešní
padesátník vedle tehdejších zralých
a  ponurých  třicátníků;  hleďte  na
něj,  jak  hopkuje,  křepčí, jezdí na
všem  možném  s  tváří  ruměnou  a
hladkou  jako  dětský  zadeček.
Chcete-li mu polichotit, řekněte mu
"mladý pane” a spleťte si ho s jeho
vnukem. Tohle omlazení neprovedl
žádný Voronov, to je věc životního
názoru; lidé jsou mladí, protože se
přestali dělat starými. 

Kult mládí



Mládí si 
můžeme 
prodloužit o 
10-20 let, ale  
stejně to má 
svůj konec.

I reprodukci 
můžeme odložit 
o 10 let, ale 
už to je za hranicí 
zdravého rozumu.

Stáří = ztráta
sebeobslužnosti



Důsledky kultu mládí



Důsledky kultu mládí



Také jste chcípáci
někde mezi 30 až 60 lety?

Tak si uvědomte, 
že Vaším úkolem je především 

příliš nezatížit budoucí generace.

Jinými slovy: Máš děti, máš důchod.    
   Nemáš děti - nezatěžuj...   

Apropos, od čeho je, dědku, euthanazie?! 
To ušetříš a příliš nezatížíš!
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Kvůli seniorům nebude na dovolenou





Když jedeme do kopce, 
musíme myslet na brzdy.

Když jdeme na výlet, je třeba 
pamatovat na deštník.



Než se vrátíme do hrobu, pamatujme na
přísloví: Jak si kdo ustele, tak si lehne.

Jak je dnes ustláno v
hospicích, LDNkách a
domovech důchodců?

Vytvořili jsme si tam prostředí,
kde  bychom  rádi  strávili  konec
života?

Koupili jsme si už bezbariérové bydlení 
nedaleko od našeho nejpovedenějšího dítěte?



Děkuji Vám za pozornost
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