
Společnost: pokoj a nejistota 
Přednáška Slatina 12.12.2022 

Meta 

4x podle Dobrých zpráv: upozornění na falešnou jistotu ... poukázání na její dobrou zprávu ... a 

archetyp, který mám rozvíjet ... jak z toho ven 

● bojovník 

● mudrc 

● milovník - Dostál a angličtina 

● král - interview Fiala & Řezníček 

K archetypům: Z přednášky RR: “Tyto čtyři postavy byly nalézány napříč kulturami, ale nakonec to nejsou 
čtyři různé postavy, ale čtyři části každého z nás” 

V každé části pak: 

● nejistota a klid ve společnosti 

● nejistota a klid v nás 

● jak z toho ven? 

Úvod 
(Ben, 5 min) 

● Naše povídání je dalším pokračováním celoročního tématu „Hledání pokoje v nejistotě“. My 

budeme povídat o tom, jak ve společnosti s pokojem a nejistotou. 

● Časový plán: 

o  jedna hodina povídání Ben a Martin 

o Přestávka ¼ hodiny 

o „Práce“ ve skupinkách, diskuze k tématu přednášky 

● Hodláme vyjasnit náš pohled na to, zda žijeme v podstatě v „normální“ době, tedy  době, 

která jako každá jiná má svoje nejistoty, nebo žijeme ve výjimečné době, která kromě tzv. 

každodenních nejistot přinesla i nejistoty (možná hrozby) nové. 

● Naše přednáška bude  navazovat na témata roku 2021/2022: PŘIJETÍ, ODPUŠTĚNÍ, SMÍŘENÍ, 

bude navazovat  a snad i doplňovat předchozí přednášky v tomto roce 

● Máme to nějak rozděleno, uvidíte, nicméně z pohledu krize, bídy apod nás oslovilo: … 

● V Respektu bylo ve formě inzerátu uvedeno, co Tomáš Baťa napsal  v roce 1932 o 

hospodářské krizi. Je to pod názvem:  “Příčinou krize je morální bída” . Přečíst odstavec z 

Respektu. My se to pokusíme v naší přednášce ukázat z různých pohledů. Když si dosadíme 

místo hospodářská slovo společenská tak to naprosto sedí na dnešní dobu. 

● Mnoho lidí v současnosti naříká nad svojí ekonomickou situací.  Co všechno ji zapříčinilo, co 

ztratili a tak. Lapidárně toto vyjádřil Clinton, když v rámci volební kampaně řekl „It’s the 

economy, stupid“. My si z tohoto výroku vybereme jen jeho dikci a říkáme (s Baťou) : “It’s the 

moral, stupid”. 



Analogie lesa 

(Martin, 10 min) 

Možná motto: V čem je lidská společnost podobná lesu a v čem ne?.  

● analogie lesa ...  dubový se schnoucími stromy, slabými i silnými ... dotaz na lesníka: proč jsou dnes suché? 
... Kořeny budovaly v době dostatku vláhy ... neumí je prodloužit v době sucha ... empatie & vytěsnění ! 

o v minulosti každá generace byla smrtelně ohrožena ... ty současné v Evropě a Severní Americe ne 
... mají mělké kořeny ... cítí se ohroženy banálními problémy ... "děti se budí zimou v tepláčkách, 
máme v noci jen 20°C" 

● ale les jako celek přežívá ... jen je poškozený ... hůř odolává dalším problémům ... zůstávají solitéry které ale 
vyrůstaly chráněné, čelí smrtelnému nebezpečí 

o naše společnost je na tom stejně 
o ... ale shodou okolností to o ruské společnosti neplatí - tam jde o život stále ... viz MS a rusové se 

slepicemi na balkoně  

● ty stromy, co přežily jsou inspirací ... pokračoval bych 5 pozitivními zprávami ... archetypy 

Společnost a její stav 
(Ben, 10 min) 

(motto: Je pravda, že život je tvrdý, ale „Milost přetéká“).  

Mělo by vyznít tak, že s nejistotou je potřeba bojovat. Archetyp Bojovník 

V dnešní době je to tak, že ve společnosti je spousta neklidu, nejistoty. Příčiny nejistoty ve 

společnosti: 

● Když se podíváme do historie, tak nejistotu prožívali lidé i v jiných dobách. Byly různé zdroje 

nejistot. např. pro zemědělskou, industriální a informatickou (dnešní) společnost.  

● obecně: máme se dobře, nebo ne? Vypadá to, že se máme dobře. Nemusíme skoro o nic 

starat, nemusíme pátrat po příčinách, vše zařídí stát, bere to tzv. „na sebe“ 

● Ve svém důsledku, přenášíme odpovědnost na někoho jiného. Ztrácíme schopnost řešit 

problémy sami, u sebe, pro sebe 

● V současnosti se však nacházíme ve velmi nebezpečné situaci, kdy je hlavním motorem 

nejistot něco jako ideologické zlo (ani během studené války to nebylo tak vyostřené, možná 

něco jako rok 1961 berlínská krize nebo 1962 Karibská krize, …) 

● Navíc v současnosti „dozrávají“ některé trendy, které prvotně nejsou špatné.  

● Např. liberalizace společnosti (je to v tom?): 

o V podstatě dobrá věc, každý člověk má právo vyjádřit se k fungování společnosti 

o Svobodně zasáhnout do jejího fungování, svobodně ovlivňovat jiné 

o Možnost mu dávají volby a jiné aktivity, zejména v politických stranách 

o Zajímavá kniha od Z. Zakarii: „Budoucnost svobody“ 

● Technické prostředky pro komunikaci, v podstatě perfektní věc 

● Na druhé straně, nutno si přiznat, že svět je složitý a každý není schopen sledovat jeho stav, 

vývoj, problémy, nutné kompromisy apod. 

● Většina lidí se obrací k autoritám, není to nic neobvyklého a špatného, bylo to tak vždy 

o Dříve autority určovaly nálady ve společnosti (Masaryk, …1. Republika), říct co bylo 

na 1. Republice špatně 

o Ukazuje se, že lidé nejdou za vizí, ale za tím, kdo ji má 

o Dnes ale dochází k velkému zpochybňování autorit (výsledek liberalizace?) 



o Rozvolňování pravidel?, nedostatek víry v Boha? Umístění člověka na místo Boha?) 

o Přestávají platit tzv. nepsaná pravidla (něco jako morálka) a je snaha to nahradit 

psanými pravidly 

o Na druhé straně autoritou se může stát tzv. každý (sociální sítě). Zmínka, že sociální 

sítě nenastavují jen autority, ale dokáží udělat tzv. z komára vola na jakékoliv téma 

● Na druhé straně: nejistota nemusí být jen špatná, resp. Jistota může vést k uspání, umrtvení 

(např. vztahu). Určitou míru nejistoty potřebujeme. Je otázka jak se (falešná) jistota promítla 

i do chování společnosti, nepřipravenosti či neochoty lidí vnímat situaci, žít tady a teď, 

dokázat přijmout svoji situaci apod.  

● Jinak řečeno: „Musím být schopen bojovat  s nejistotou, pochopit co je mimo mě (nejistota) a 

s čím musím svést boj, abych nastolil stabilní stav (jistota)“ 

● A hlavně musím si být vědom tohoto: „Život je tvrdý, ale „Milost přetéká“. Jinak řečeno: 

Hospodin mě v tom nenechá. 

● Potřebujeme archetypální energii Bojovníka:  ten stanovuje zdravé hranice, přijímá těžkosti, 

dokončuje věci, dává růst a posiluje. Důležité je, aby tvoje síla byla použita pro společné 

dobro. 

● … 

● Ano, je to složité, kde hledat naději? Je to v nás? Je to nad námi? Je to mezi námi? Je to kde?  

(Martin, 10 min) 

(motto: Je pravda, že zemřeš, ale: „Ještě ne, teď už víš, pro co žít“!) 

● příběh ženy nemocné rakovinou, která založila nadaci … lidé, kteří se dozvědí, že jejich život 

je ohraničený (buď padnou do depresí a náhražek nebo náhle hýří energii) … ti druzí 

přebudovali  své priority …  přestanou živořit (pro sebe) a začnou žít (pro někoho) … mám 

dobrou zprávu: tvůj život je ohraničený 

● Tolkien: nesmrtelní elfové a člověk s “darem člověka” 

● ? hra: co udělám s časem, když se dozvím, že budu žít: den, týden, měsíc, rok? … (vtip - kolik 

mi zbývá doktore? 10,9,...) 

o 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. (text připisovaný Václavu Havlovi) 

o jestliže žiji pro jen sebe, tak umírám - jestliže umírám pro druhé, tak vpravdě žiji 

● A je to ve 2.větě z pozitivní  Zprávy: „To je archetypální energie Kouzelníka – Mudrce: mění 

smrt v život. Ví, co už máme opustit, co nám více neslouží a osvobozuje nás žít pro to, co je 

opravdu důležité“  

Je potřeba umět poznat, co je důležité 
(Ben, 10 min) 

(motto: Je pravda, že nejsi moc důležitý, ale „Víš, co je důležité“) 



● Když se tedy bavíme o společnosti a jak v ní hledat jistotu, tak je potřeba si říct, že je potřeba 

se najít svoje místo ve společnosti (v sobě, v rodině, ve společnosti).  

● Teď vám řeknu něco jako osobní příběh, o sobě. Doba už je taková, prahne po příbězích. 

● Jak jsem se dopracoval k tomu heslu „Není důležité být důležitý, ale je užitečné být užitečný“ 

● Chce to asi nějaký vývoj, prohry, pokoru. Nemusí být to jen o konání dobra, například může 

jít o to, jak se vlastně přijmout … 

● Někdy i nečinnost může být špatná: zmínit taky vyznání hříchů: „Zhřešil jsem myšlením, slovy 

i skutky a nekonám co mám konat“. V dnešní době mě to velmi oslovuje. Jinak řečeno, 

hlídám si jen to svoje, abych tzv. nepochybil, ale ostatní nevidím, nechci vidět. A když toto 

opustím, tak v tom může být někdy i ta užitečnost.   

● Má zkušenost s angličtinou. Zmínit jak to vzniklo a jak se to vyvinulo…Největší odměna je 

pomoc druhému.  

● Využij archetypální energii Milovníka: nejenže ti umožňuje milovat ostatní, ale i toho 

milovaného člověka, kterým jsi ty sám. Odpouští tobě a všem ostatním, pěstuje soucit 

● Tady zopakovat motto : “Je pravda, že nejsi moc důležitý, ale „Víš, co je důležité“ 

● Potom co si to všechno uvědomíš, a PŘIJMEŠ svoje nedostatky i( přednosti).  Tak  můžeš 

OPUSTIT svoji důležitost. To znamená, že nemusíš všechno sám a důležitě řešit, a můžeš  

nastoupit cestu ke SMÍŘENÍ.  

Jak se s tím vším smířit  
(Martin, 10 min) 

(motto: Je pravda, že to nemáš pod kontrolou, ale „Můžeš důvěřovat svému pravému já“! Tvé 

skutečné Já je se vším v harmonii - neboj třeba je opravovat ani ovládat. Všechno má svoje místo.) 

● Archetypální energie Krále: pochází z plného uvědomění a z kontemplativního jádra, zmatku 

přináší řád, žehná a uzdravuje, „rozhazuje klíče všem uvězněným.“ … sehnat tu báseň od 

Hafíse “Velký muž” 

● podobně jako pokoj/šalom je jistota spíš sloveso než podstatné jméno. Jistota ze zralého 

člověka jakoby vyzařuje a uklidňuje/osvobozuje/léčí znejistělé okolí. To je náš úkol v rodině, 

ve společnosti. Jestliže v tom selháváme, rozšiřujeme naopak nejistotu - dvěma způsoby 

▪ (tyran) je si jist jen sám sebou, vysává jistotu z okolí … citovat C.S.Lewis? 

▪ (slaboch) vpouští okolní nejistotu do sebe a předává dál 

o => nejistota&pokoj ve společnosti úzce souvisí s naším vlastním postojem 

Fiala v interview se Řezníčkem, jako konkrétní příklad člověka, který dokáže překlenout rozpory , 

dualismy, dokáže zcelovat společnost, přizvat ke stolu i oponenty. 

Citace se závěru rozhovoru Fiala Řezníček na závěr summitu v Praze (7.10.2022): 

● 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 … 

Obecně se dá  říct, že měl Fiala nahrávku na to, aby fňukal, jak mu Babiš pořád podráží nohy. Ale on 

to jako král neudělal, a přímo vlastně Babiše vyzval ke spolupráci.  

Něco jako závěr - možná spojit s předchozím bodem? 
(Martin, 10 min) 

(Motto: ) Život není o tobě, ale: „Ty sám jsi život“!) 

možná citovat: Buďto je vše zázrak nebo nic není zázrak. A. Einstein 

možná báseň: Zem je přeplněná nebem / A každý obyčejný keř hoří Bohem / Ale pouze ten, kdo vidí 

zouvá své opánky. / Ti ostatní jen sedí kolem a trhají ostružiny. 

 „Všemu se daří v brázdě, kterou za sebou necháváš a která se tlačí před tebou 

Berme to jako výzvu, abychom se chovali s respektem k tomu co nás čeká a abychom si mohli stát za tím, co 

jsme udělali. To je v této době nejdůležitější.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


