
Les 5"

uschlé stromy -
CO SE STALO?

lesník: vlahé mládí - mělké kořeny

pokles spodní vody - staré kořeny nereagují

napřed stromy - pak les

ty mladé potřebují síť starých

duby ... smrky

poškození - malá ODOLNOST

INFEKCE kůrovec - naše jedle, puntíky

společnost - RYCHLE!
společnost - je na tom stejně

panelák - omezení topení, děti spí v
tepláčkách, budí se zimou, jen 20°

CO SE STALO?

několik generací - dostatek vláhy sociální
JISTOTY - v demokraciích EuroAm PRÁVO

pak vpád NEJISTOTY

krize: ropná, finanční

INFEKCE Covid + energetická k.

malá ODOLNOST - válka info, real

srovnání

náš les, naše společnost

MS 1995 - témata o komunikaci,
pocitech, pozornostech

pár z Moskvy - debata po, čekali jsme ... 

potřeby v manželství?? aby
slepice na balkoně nezmrzly

...
Co se s tím dá dělat?

LES - vykácet a zasadit

a společnost?

Mudrc/Prorok 10"

Naděje není totéž co optimismus.
Naděje není přesvědčením, že něco

dobře dopadne, nýbrž je to jistota,  že
něco dává smysl - bez ohledu na to,
jak to nakonec dopadne.  Jen tato
naděje je tím, co nám dává sílu k

životu, k tomu, abychom se znovu a
znovu pokoušeli o něco nového, a to i
v situacích, které nám připadají zcela
beznadějné. Život je příliš drahocenný
na to, že bychom jej nechali uplynout
prázdný, beze smyslu, bez lásky a v
posledku bez naděje. (Václav Havel) děsivé jistoty

zemřeš - Tolkien: elfové & dar lidí

liminální prostor - nejistoty
mezi životem/smrtí

Firming/David White: 
Děsivé bude zjištění, že není kdy dát sbohem.

Představ si tu chvíli: budeš hledět na klidnou hladinu
a jen krátké chvění tvého těla ukáže, že všechno a

všechny, co jsi znal, necháváš za sebou.

čím je užší, tím je naléhavější

ničivý - zoufalství, sebelítost, lítost, ...

vede k naději - MIMO NÁS

prostor Mudrce / Magika
/ Proroka v nás

Zemřeš ... Je pravda, že zemřeš, 
ale: „Ještě ne, teď už víš, pro co žít“!

transformuje nejistoty mého příběhu
do jistoty smyslu většího příběhu

Řada nadací pro pomoc nemocným byla založena samotnými nemocnými
a to v době, kdy to jim samým už nemohlo pomoct.

Malého Péťu s endoprotézou pažní kosti oslovila před 10 roky jedna
nadace, chtěla mu usnadnit život. Měl ale jen jedno velké přání. Aby jeho
kamarád Jenda, kterého poznal v motolské nemocnici, dostal bionickou
nohu za amputovanou končetinu. Aby spolu ještě mohli jít k Lužnici na
ryby. Potřebný milion a půl se nakonec vybral a Jenda díky tomu prožil
zbytek svého života plnohodnotněji a šťastněji. Dnes už bohužel není

Jenda, ani Péťa.

v půlce devadesátek: Proglas -  křesťanské rádio bez
reklam - RRTV jste blázni - lic. na Hostýn 500W!

ano - peníze, anténa zakopnutí Marie, studia zdili
sami, každý vše, součásti mix pašoval kněz/90 US

MS (Mečkovský - mladí nechtějí přednášet: jste se zbláznili)

Chlapi: iniciace každý rok a ve velkém stanu?
... ještě v červenci nevíme, zda ho objednat

energie Mudrce

není v síle ale ve slabosti je jedno, jestli jsem tím
prorokem nebo jestli přijmu životadárnost proroctví

Stačí, když máš mou milost; vždyť ve slabosti se
projeví má síla.

Nedělní evangelium: Jan Křtitel největší prorok, ba více jak
prorok - a zoufá se ve vězení, je ten synek z Nazareta
Mesiáš anebo jsem spletl - chhlapci moji, běžte se ho

zeptat!

„Tato prorocká energie mění smrt v život, nejistotu v naději.
Mudrc v nás ví, co už máme opustit, co nám více neslouží a

osvobozuje nás žít pro to, co je opravdu důležité“

jestli se Péťa vzdal ulehčení pro sebe ... udělal to
pro Ježíšovo království mezi námi

...

my chlapi samo sobě

Bojovník 10"

Je pravda, že život je tvrdý, 
ale „Milost přetéká“. Ben

kde hledat naději?

Úvod 5"

Milovník 10"

Ben

Potom co si to všechno uvědomíš, a PŘIJMEŠ svoje
nedostatky i( přednosti). A můžeš OPUSTIT svoji

důležitost. To znamená, že nemusíš všechno sám a
důležitě řešit, a můžeš nastoupit cestu je SMÍŘENÍ.

Král/Otec 10"

Smířit se s tím, že to nemám pod
kontrolou - bylo pro mě z těch 5
zpráv asi nejtěžší ... ale „Můžeš
důvěřovat svému pravému já“! Tvé

skutečné Já je se vším v harmonii -
není třeba je opravovat ani ovládat.

Všechno má svoje místo.

Smíření 

šok I: MS v dnešní době je špatné
vychovávat děti k poslušnosti ... Marie&pedofil

respektovat&být repektován -
odpovědnost, respekt k limitům,

svoboda

šok II: vojenský kaplan - probírají kdy mohou
rozkaz nesplnit resp. jednat BEZ rozkazu ...
masakr Srebrenica (vina spl.r. Nizozemců)

genocida ve Rwandě (vina nejednali bez rozkazu)

špatný král - příliš jistý

nedám svobodu - eliminuji svoji nejistotu = mám pod
kontrolou. věřím jen sobě - jsem kriteriem pravdy

mám sociální moc? kdo se vzepře, je
zavřen, vyhnán - postupně zmenšuji své

království - naše nedávná historie,
současnost východu od nás

nemám moc? stavím myšlenkové klece - kdo se mi vzepře
dostane nálepku, vypudím ho ze svého vnitřního království .

.. a tím je zmenším a sebe zvětším (Jsem na té správné
demonstraci na Václaváku - nechci mít nic společného s

křiklouny (nebo ovcemi - vyber si)

model tyran, despota - Putin, otec rodiny, nebo JEN falešné JÁ

Malý člověk staví klece pro všechny, které zná.
Zatímco  muž tak velký,  že musí sklonit hlavu,
když je měsíc nízko, celou noc rozhazuje klíče

pro krásné, hlučné vězně. (Hafíz 14.stol)

špatný král - příliš nejistý

dám absolutní svobodu - eliminuji svoji jistotu

nepřijímám odpovědnost - svoji vnitřní nejistotu
šíří i kolem sebe - každou chvíli platí něco

jiného - každý si dělá, co chce ...

řekněte mi, co chcete a já vám to slíbím
... a půjčíte si na od dětí

model slabý král, slaboch, populista

Pavlíkova babička

Vendulka

dobrý Král či Otec

udržuje harmonii mezi jistotou a nejistotou

- centrální archetyp  - řídí svou "říší" (sféru vlivu),
definuje její vize a hranice  - dodává tvůrčí atmosféru,

plodnost a požehnání  - "otcovská energie" vede,
povzbuzuje, upevňuje a vyučuje druhé  - velkorysý,

expanzivní - nesobecká služba "říši"   - - moudrost a
autorita - osoba, která přijímá Zdroj své moci

v sobě v těch, za které odpovídá

určitě je těžší vést vojenskou operaci s tím, že
nižší složky velení mají určito autonomie

pěkný příklad z průběhu českého předsednictví
Řezníček: Vadí Vám pane premiére, že se na okraji tohoto

summitu sešel Andrej Babiš s Viktorem Orbánem?  ●
Fiala: Ne vůbec mě to nevadí. A myslím, že je dobré když

se evropští státníci setkávají i s opozicí. Bylo by dobré, aby
v zahraničně politických otázkách jsme měli s opozicí

podobné názory a cíle …

od redaktora to byla nahrávka aby fňukal, jak mu Babiš stále
podráží nohy - místo toho vlastně Babiše pozval do vnitřního

prostoru - obávám se, že nepotěšil

...

dobré vládnutí posiluje naději

špatné vládnutí posiluje nenávist


