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KEDY, KONEČNE, ŽENA UŽ MÔŽE -2
(alebo „S.O.S“: Spoločná Osudová Sféra - Rodina)
„...Ste šťastní v rodinnom živote?

Áno, áno, áno!

Tak sa máme radi, že sme už tri krát zrušili
rozvodové konanie.“
(Skutočný príbeh, a možno aj vtip)

Predmet a smer našej dnešnej debaty - Rodinný Život – je

podivuhodná

a obzvlášť paradoxná téma.

Z jednej strany, čo môže byť jednoduchšie a pochopiteľnejšie než
spolubývanie v jednej Rodine s blízkymi a milovanými ľuďmi so zámerom spoločného šťastia a vzájomnej radosti?

Ale z druhej strany – keď by sa ľahko dalo vyhnúť komplikáciám,
problémom a nezdarom Rodinného života, tak šťastné rodiny by boli
pravidlom a nie výnimkou, tak ako je to v skutočnosti...

Od psychológa obvykle čakáme rady a vysvetlenia s okamžitou zázračnou
účinnosťou: „Robte toto, a bude vám dobre, a bude to ľahké a veľmi
jednoduché...“ Občas to môže byť aj tak, ale... dnes chcem niečo iné –
trochu porozmýšľať o tom, čo je náš rodinný život, čo je rodinný život pre
nás...

A začnem zo všeobecných

Predsudkoch o Rodine:

1. Rodina sa buduje pre útulný, pohodlný a komfortný život. Muž potrebuje čistú bielizeň
s ponožkami, aj teplé pestré jedlo, a pre ženu sú potrebné pekné šaty, ozdoby, auto, ale aj
sám Muž.

2. Rodinný život musí byť vkusným, chutným, voňavým, tešiť telo i dušu a uspokojovať všetky
naše telesné potreby a nároky.

3. Rodina – to je Raj na Zemi, „Kráľovstvo Božské“ aké som vybudoval/a v mojom byte (alebo
v mojom rodinnom dome).

4. V rodine nesmú byť konflikty. Manžel a manželka sa nemusia hádať a hnevať – nemajú na to
dôvody.

5. Rodinný život musí tiecť hladko a pohodlne – zvonku aj vnútri. Len tí zlí a neslušní ľudia sú
spolu nespokojní a majú konflikty.

6. Veľmi dôležitý je názor ľudí na našu rodinu. Nie je dôležitý názor členov našej rodiny o našej
Rodine. Ale názor susedov, známych, súrodencov, atd.- je to zákon pre nás. Je veľmi dôležité,
žeby všetko v Rodine bolo „ako má byť“.

7. Rodiča sú vždy múdrejší než ich vlastné deti. Deti sú malé, slabé, nerozumné a bezprávne.
Dospelí majú neobmedzené právo riadiť ich osud, ich súčasnosť a budúcnosť. V Rodine deti
majú nárok na hlas len keď dospejú a budú plnoletí (aj to nemusia vždy).

8. Rodina však nie je povinnou formou vývojovej (evolučnej) spolupráce ľudí.

9. Rodina však nie je základňou pre vývoj tela, duše a ducha každého človeka.

Zoznam Predsudkov o Rodine môžete predĺžiť – všetky Rodiny sú (na podiv) rozličné,
individuálne, a čo je obzvlášť zaujímavé, nepodobajú sa na samých seba počas plynutia
rokov a dokonca sa menia už aj počas plynutia dní.

Pre ľahšie vysvetlenie všetkých zložitostí a problémov života v Rodine, uvediem rad metafor,
ktoré spolu vytvárajú symbolický priestor s názvom „fenomén Rodinného života“. Môže sa
stať, že niektorá z metafor vyvolá u nás neveselé spomienky a smutné myšlienky. Ale
syntéza týchto metafor nám určite pridá na optimizme: „Kto vie – ten má silu“.
Tak že:
čo to je „Rodina“ v metaforách?

1.

„REŤAZ HOROLEZCOV“

Rodinný život – je to cesta k „horským vrcholom ducha“ cez prekážky vlastných zvykov, sociálne
– psychologických programov a stereotypov.
Ako skupina horolezcov, rodina stúpa hore napriek sociálnej gravitácii, pokušeniam a prekážkam.
Áno, je to skutočný výstup v jednej reťazi, kde každý drží každého, a všetci spolu smerujú
k spoločnému cieľu.
Reťaz nie sú putá a okovy. Reťaz – to je jediná možnosť nespadnúť do priepasti z ramien toho
druhého.
Môžeme spadnúť, my aj padáme (a tým zaťažujeme našich blízkych), ale pokiaľ nás oni držia,
my potom podržíme ich. Takýmto spôsobom celá naša Rodina stúpa - občas veľmi pomaly, ale
s istotou.

2. „SPOLU NESIEME VEĽKÉ BRVNO“
Ťarchy, bremená a záťaže Rodinného života sa musia bezpodmienečne rozdeľovať medzi všetkých
účastníkov rodinnej evolúcie. Niekto z nás je schopnejší, silnejší, niekto je slabší,- ale „náklad“
musia niesť všetci!
Najhoršie čo môže vzniknúť v Rodinnom živote je to, keď jeden z manželov, alebo niektoré z
detí „krčí kolená“ a začína visieť na „rodinnom brvne“. Teda ostatní členovia Rodiny pokračujú
v nesení „rodinného nákladu“, ale už s parazitom na krku. Dosť pravidelne sa takéto chovanie
jedného z manželov skončí rozvodom.

Veľmi zriedka „rodinného parazita“ ostatní členovia Rodiny tolerujú a nevylúčia. Popri tom, že
on definitívne urýchľuje vývoj ostatných, sám sa vo vlastnom vývoji zastavuje.
3.

„CELA PRE DVOCH“ (troch, štyroch, atd. ...)

Keď niekto odpykáva trest vo väznici (cele), obvykle má na to dôvod (karma...).
Ale v uzavretom priestore cely (Rodiny) sa ľudia jednoducho musia prispôsobiť, inak ich spolubývanie
sa stáva neúnosným, a skončí sa fyzickou alebo psychickou smrťou jedného alebo všetkých „väzňov“.
Amnestia je obvykle veľmi zriedkavá...
4.

„DLHÝ KOZMICKÝ LET“
Vznešená analógia predchádzajúcej metafory.

Ale aj pri rýchlosti svetla musíš letieť k vysnívanému cieľu veľa rokov. A celý ten čas musíš bývať
spolu... „Byť alebo nebyť“ – táto otázka už je vyriešená (Tým, ktorý nás hodil spolu na túto
kozmickú /karmickú/ loď). A vystúpiť von z lode je nemožné – vonku je „hluchý kozmos“, tak že musíš
počkať pokiaľ tvoja loď doletí do cieľa, ktorý vybrali bez teba... Takže aj tu sa jednoducho musíš
prispôsobiť...
5. „RODINNÁ BRIGÁDA“
Rodina - to je vždycky práca – vonkajšia a vnútorná, vysoká a nízka, monotónna a pestrodynamická... Vždy máš čo robiť, aj keď je to „brigáda“. Len sa nesmie zabudnúť, že tvoja práca je
nielen pre niekoho z tvojej Rodiny, ale aj pre Teba – pre tvoj rast, transformáciu, vzdelanie, seba
zdokonalenie a pokrok. Nezabudni, že Rodina je tréningové pole pre vnútorné zmeny. Užívaj to!
6.

„OSTROV POKLADOV“
Rodinný život – je to skutočne dobrodružstvo hľadania pokladov, pre nás uschovaných Pánom

niekde v blízkej alebo ďalekej budúcnosti. Kvalita a druh pokladov pre rodinný pár záleží len na
snahe, spolupráci a akosti členov Rodiny.
7. „DISKOTÉKA“
Začína hrať hudba, a melódia karmického programu nás núti „rútiť sa“ do spoločného tanca.
Krása takého párového tanca záleží len a len od toho, nakoľko každý z nás rozumie podstate spoločnej
reality, a tiež od stupňa úprimnosti každého partnera v snahe odviesť partnerskú spoluprácu.
Veľmi dôležité je „nepozerať, nečíhať do strán“, ináč možno ľahko pokaziť aj svoj, aj
partnerov výkon. Potom musíš začať cca „od nuly“, ale už v časovej tiesni a aj s inou hudbou. Ale
aj tvoj partner už môže byť naštvaný a unavený...

8.

„KLÁŠTOR“
Pre aký účel stavali kláštory? Nie pre pekárske práce, nie pre pestovanie kvalitných vín, a tiež

nie pre umelecké diela. Nie...
Ľudia dobrovoľne unikali za steny kláštora na to, žeby sa naučili „lietať“ duchom. Vyšší cieľ
života v kláštore je vybudovať priamy kanál komunikácie s Pánom... Tak aj v Rodine, keď členovia
rodiny putujú spolu...

9. „ZRKADLO PRE BLÁZNA“
Táto metafora symbolicky predstavuje dôležitý kozmický zákon: ako vnútri, tak aj vonku. Naša
Rodina je odzrkadlenie nášho vnútorného stavu: našich strachov a našej lásky, dôvery a nevery,
múdrosti a hlúposti, aj keď my za to ešte nemôžeme...
Naši blízki nám vracajú naše „výplody“, tak isto, ako aj my im.
10. „ROZHOVOR S BOHOM - SPOVEĎ“
Málo kto z nás pamätá na to, že každá chvíľka nášho života je dialóg s Vesmírom. Akékoľvek
slovo a čin členov našej Rodiny - to je oslovenie od Pána.
Múdri ľudia hovoria, že Rodinný život len vtedy prináša duchovné ovocie, keď každý jeho
účastník si všíma každú situáciu ako možnosť naučiť sa a tiež ako čin úprimnej Spovede...
***
Aký teda môže byť zámer našej prítomnosti v Rodine a prečo Rodina je stále prítomná v nás ( aj
keď je to virtuálna prítomnosť, napr. v kvalite Referenčnej skupiny)?

Pár slov o možných evolučných (vývojových) funkciách Rodinného života:

1. „vybrúsenie drahokamov“
2. „alchýmia“
3. „vyrovnanie sa so vzájomnými
dlhopismi“
4. „environmentálne pôsobenie“
5. „plocha pre pristátie nových duší“
6. „spojenie genealogických čiar“
7. „spolu - pomoc, spolu - poznanie,
spolu - práca“

8. „budovanie Chrámu“
9. „katalyzátor evolučnej moci“
10. „budovanie skupinového vedomia – tvorba
archetypov“
Tak že, možno, Rodinný život – je to svojim spôsobom rehoľnícke slúženie modernej doby?

Dovidenia. Tetyana

