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Mít anebo být II. (Chci, abys byl...)
Vložil/a daniel.marek, Čt, 13/02/2020 - 20:27
Program z příručky Na lovu perly

Program nelze použít bez p?edchozí p?ípravy a zpracování konkrétních aktivit dle následujících poznámek.

Pom?cky: zlatý ráme?ek

sed?t v kruhu

nakopírované Tendence ega

p?íb?h Marie a Marty

Chci, abys byl

!!! to nám ?íká B?h na každém kroku našeho života

!!! dokonce nás vidí ve zlatém rámu

- držet zlatý ráme?ek u svého obli?eje, takhle se na m? dívá B?h, i vy m?žete

- a pak se podívat skrze ráme?ek na druhého a vid?t ho ve zlatém rámu a ?íci mu - chci, abys byl, chci abys byla

posílat si ráme?ek v kruhu

!!!!- chvíli se ztišit a uv?domit si to:

B?h chce, abych byla, existovala taková, jaká já jsem

Nechce m? m?nit (zm?nit m?že jen sama sebe)

I my mezi sebou to tak m?žeme mít.
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- co to s vámi ud?lalo, když vám n?kdo dal najevo, že jste cht?ná, cht?ný, nebude vás m?nit, vylepšovat

napadnou nás okamžit? základní otázky

Jaká vlastn? jsem

Kdo jsem

Kde je moje místo

Poznej sám sebe a poznáš boha.

Rozpoznej jakým tónem se rozechvívá tvé nitro.

Každý z nás má sv?j vlastní tón.

Svou vlastní vibraci…

Když ten tón najde … zazní jeho charakteristický tón.

Je to i s hlasem. Mluvíme-li na úrovni tónu, který je nám vlastní, rezonuje nám celé t?lo.

P?sobí to v?rohodn?…jsme to my

Hledání toho svého vlastního tónu.

Naším základním tónem je ticho.

Ztišení…

Dýchání...když ?lk dýchá, žije…

Dv? základní polohy: p?ijímám (vdechuji)

dávám (vydechuji)

Zkusme si to…

P?e?íst p?íb?h Marie a Marty

Když hledáme, to co je to naše vlastní bytí, existence...tak to souvisí s tichem.

M?žeme odkrýt a uv?domit si, co všechno jsou:

...masky, konstrukce, fantazie, p?edsudky, domn?nky…
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Aby nad tvou hlavou létali ptáci starostí, tomu zabránit nem?žeš, ale m?žeš zabránit tomu, aby si ve tvých vlasech postavili hnízdo.

Nenechat se ovládat myšlenkami, ale správn? s nimi zacházet.

Nádech – výdech.

Tady jsem skute?n? já...a ?ekám, Bože, co bys mi cht?l ?íci..

Odtud se vyno?ují, z místa, kde se potkáváme s Bohem, z našeho srdce, odtud se vyno?ují myšlenky a slova a podn?ty k jednání. Inspirace.

A najdeme tam leccos a p?ed ni?ím nem?žeme utéct.

Narazíme na své vlastní ego.

Rozdat všem Tendence Ega a nahlas si ho p?e?íst.

Protipólem ega je v?domá p?ítomnost.

Tendence Ega

1. Bere si všechno osobn?. Je snadné ho urazit, dotknout se ho. Urážku pak nezapomíná, ale p?i každé p?íležitosti ji oživí a p?ipomene.

2. Líbí se mu, když má pravdu. P?ináší mu to pocit p?evahy. Je schopné vést dlouhé p?e kv?li mali?kostem.

3. Rádo posuzuje a srovnává. ?asto soudí druhé a subjektivn? se tím staví nad n?. Miluje tento pocit nad?azenosti a moci.

4. Ztotož?uje se s rolemi a tím se vyhýbá v?domé p?ítomnosti. Ego zapomíná na osobnost, která je skryta za každou rolí, matky, otce, u?itele. Pak ?lov?k p?estává být sám sebou.

5. jasn? rozlišuje, kdo je siln?jší a kdo slabší, chyt?ejší nebo mén? bystrý, než my. Chová se jinak k vrátnému než k ?editelce. Nevidí nebo zapomíná na d?stojnost a rovnost každého ?lov?ka bez ohledu na jeho postavení.

6. Nechápe, že bolest m?že mít smysl. Podléhá mylnému dojmu, že k životu pat?í jen jeho slunná stránka, a co bolí, je t?eba okamžit? odstranit.

7. Neumí odlišovat fakta od vlastní reakce na to, co se d?je. Ego si totiž samo vytvá?í dojmy nebo obrazy reality, a ny ty pak reaguje. D?vodem k neuspokojenosti pak není situace samotná, ale spíš náš úsudek o ní.

8. Hledá r?zné cesty, jak vypadat lepší, d?ležit?jší a mocn?jší

Zapomíná kv?li na hodnoty jako jsou spravedlnost, pokoj nebo láska.

9. ?lov?k se m?že i negativn? identifikovat s egem. Stává se to u lidí, kte?í mají slabé ego. Takový ?lov?k se snadno ztotožní se svou slabostí, neúsp?chem, neláskou, smutkem – ale stále je to jeho ego, které mu takové hodnocení podsouvá.

10. N?kdy dochází k druhému extrému: Ego se nafoukne a ?ekne: musím se prosadit, musím myslet na sebe. Takhle se m?že vystup?ovat normální sklon starat se o sebe.
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Protipólem ega je v?domá p?ítomnost, která bere egu nadvládu nad naším životem.

Nemusím tedy nic „d?lat“.

Sta?í p?estat se identifikovat s p?edstavami ega a prost? BÝT.

Autor: Rut Kučerová
Rok vzniku: 2019
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Sebepoznání
Interaktivní program
Podklad pro tematický program
Příručka Na lovu perly
Mládež
Na počtu nezáleží

Odkaz na zdroj: https://katecheze.evangnet.cz/programy/mit-anebo-byt-ii-chci-abys-byl
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