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Čo je správne a čo nie?

V minulom čísle som písal o tolerancii, kde som
vyjadril názor o tolerancii iba toho správneho.
Avšak tým sa hneď objavila pálčivá otázka, čo
je teda správne a čo nie. Dilema, ktorá pravdepodobne trápi ľudstvo od svojho počiatku, pričom
každý ma na to svoj názor. Niekto, že správne
je iba to, čo hlása tá „moja“ cirkev, alebo iba
to, čo hlásajú vedci. Alebo čo povie môj politik,
na čom sa dohodne väčšina, poprípade to,
čo ja považujem za správne. Atď.
Takto by sme sa však ďaleko nedostali. Sme ľudia
a preto niečo, čo je správne, by malo byť univerzálne
správne. Preto si myslím, že odpoveď na túto
otázku veľmi úzko súvisí s poznaním. Sledujúc
históriu môžeme vidieť, ako sa poznanie v rôznych
obdobiach vyvíjalo a rozvíjalo, respektíve sa
strácalo. A taktiež ako poznanie bolo hybnou silou
zmien. Čo je však poznanie? V tomto zmysle by som

Vaše príspevky
Detičky, rodina a spoločnosť
Rodina je základom našej spoločnosti. Najmodernejšie
psychologické výskumy potvrdzujú, že práve rodina je
prvým a jedinečným miestom, kde sa dieťa učí láske,
úcte a rešpektu. Človek sa nestane rodičom tým, že dá
živelne a nevedomky vznik novému životu. Rodičovstvo
je aj proces rastu srdca, ako nepotlačiteľného impulzu
dávať lásku a skrze toto dávanie zažívať radosť.
Antoine de Saint-Exupéry povedal: „Pravá láska sa
nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tím viac ti zostáva.“
Láska, ktorú dávajú rodičia svojim deťom, je rovnaká bez
ohľadu na to, či sú deti malé alebo už dospelé. Je úžasné,
že rodičovská motivácia srdca je dať 100 % svojho
srdca všetkým svojim deťom aj keď je akoby rozdelené
medzi viac detí. Preto jeden pár môže dať život, lásku
a vedenie veľa deťom.
Láska matky a otca je pre dieťa koreňom ich vlastného
života, zdrojom ich vlastného ja, motiváciou pre ich
vlastný život. Rozbitie lásky medzi rodičmi znamená
rozbitie vlastného zdroja lásky dieťaťa, jeho korene
života. Preto myseľ dieťaťa nikdy nemôže prijať
rozvod rodičov, aj keď
majú svoje dôvody.
Rodičia majú veľkú zodpovednosť voči svojim

povedal, že sú to objektívne fakty platné bez ohľadu
na to, čo si o tom ľudia myslia. Napríklad Zem
obieha okolo Slnka bez ohľadu na to, či niekto tvrdí,
že to Slnko obieha okolo Zeme.
Avšak dospieť k poznaniu je len polovica cesty.
Mať poznanie ešte neznamená, že človek aj
správne koná. Napríklad takí fajčiari, alkoholici,
narkomani, promiskuiťáci a podobní, zdravie i
ducha si ničiaci jedinci, dobre vedia, že to škodí
nielen ich zdraviu, no i napriek tomu to robia.
Ja by som taký to spôsob správania nazval
primitivizmom, ako doplnok k významom tohto
slova, ktoré uvádzajú rôzne slovníky.
Domnievam sa, že nie je veľmi ťažké zistiť, čo
je správne a čo nie. Ťažšie je ale rozhodnúť sa
žiť správne. Preto sa snažme rozumom i srdcom
prísť k poznaniu a žiť podľa neho.
Miroslav Rybár

deťom a potomkom. Čo je najlepším darčekom, ktorý
môžu venovať dieťaťu? Dom? Dobré meno? Sociálne
postavenie? Najdôležitejšia je pravá láska. Dokonca
aj novorodenec neočakáva od maminky iba mlieko,
ale rodičovskú lásku. Dokáže rozoznať svoju matku
od inej, aj keď mu dá mlieko. Väčšina pediatrov
môže dnes dosvedčiť na základe výskumu i vlastnej
lekárskej praxe, aký obrovský význam má z psychologického hľadiska pre utváranie hlbokého vzťahu
medzi matkou a dieťaťom už prvé priloženie dieťaťa
k prsníku matky tesne po narodení a aký veľký
význam má tento vzťah pri dojčení. Dieťa hľadá
takýto veľký cit lásky. Osobnosť dieťaťa sa rodí
a rozvíja skrze učenie sa a napodobňovanie vlastných rodičov bez toho, aby si to uvedomovalo.
To, č o d ie ťa sk ut o č ne o č a k áva a p ot r ebuje,
je absolútna láska. Takáto rodina sa potom môže
stať základným stavebným kameňom zdravej
osobnosti človeka.
Láska medzi rodičom a dieťaťom sa stáva kľúčovým
momentom pre všetky ostatné životné skúsenosti. Súrodenecká láska môže vzniknúť vtedy, keď vidíme príklad
v rodičoch. Väzby a vzťahy v rodine sú veľmi hlboké
a dôležité. Isté je, že sa veľmi podporujú. Môžeme
si uvedomiť kontrast medzi dokonalými rodičmi,
ktorí očakávajú každé dieťa, a medzi realitou, ktorá spôsobuje hlbokú bolesť. Deti, ktoré vyrastajú bez rodičov
a rodičovskej lásky, sú značne poškodené vo svojom
vývoji, často viac, než deti vyrastajúce so zlými rodičmi
v problémových rodinách. Bez rodín nemôžeme
existovať.
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Rodina musí mať nejakú všeobecne uznávanú
hodnotu. Hodnotu, ktorá presahuje čas, priestor
i kultúrne zázemie, národnú, rasovú či náboženskú
príslušnosť. Táto hodnota sa môže stať spoločným
menovateľom pre globálne zjednotenie ľudstva.

Tradičné rodiny nie sú ideálne
Skutočnosť, že tradičným rodinám sa dostalo
ťažkej k ritiky, je založená na mnohých zlyhaniach v úsilí naplniť svoj účel dobre vychovávať
dieťa. Niektorí analytici tvrdia, že zlé alebo rozpadnuté rodiny sú živnou pôdou pre zločinnosť.
Je jed noduchou pravdou , že d ieťa pot rebuje
od svojich rodičov lásk u, podpor u a vedenie.
Dieťa napodobňuje svojich rodičov ako vzor y.
Keď dieťa doma nedostane lásku, ale namiesto
toho nedobré zaobchádzanie, strach a kritiku,
úplne pr irod zene začne považovať rodinu za
zlé spoločenské usporiadanie, ktoré je treba opustiť.

Základné vzťahy v rodine
RODIČIA - DETI
Zodpovednosťou rodičov je ochrana existencie dieťaťa.
Prejavujú objímajúcu a bezpodmienečnú lásku a sú
príkladom, z ktorého sa dieťa učí. Deti rešpektujú
rodičov ako prameň svojho bytia, ako tých, ktorí sa pre
ne obetujú. Vzťah medzi rodičmi a deťmi nie je povinnosť,
ale spontánna rodičovská láska a vďačnosť dieťaťa.
pokračovanie na strane 4
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Rodina, manželstvo
a rodičovstvo
Komunikácia srdca z aspektu cyklu
úrovní lásky

Dieťa má vrodenú celú plejádu prejavov, ako si
lásku rodiča vyžiadať. Ak ju nedostane, nastáva
veľa komplikácií pre ďalší citový vývin dieťaťa
a stráca tak spôsobilosť pre plnosť rozvoja
vyšších úrovní srdca. Tak ako láska detská je
bazálnou základňou komunikácie srdca, tak jej
kvalita je predpokladom pre úspech v ostatných
úrovniach komunikácie srdca - na úrovni
súrodeneckej, manželskej a rodičovskej lásky. Človek
v priebehu celého života čerpá z tejto najhlbšej
studne lásky - lásky, ktorá mu bola dávaná v čase,
keď bol dieťaťom.

Človek počas svojho života postupne prežíva
a prechádza rôznymi úrovňami lásky. Na vstupnej
úrovni prežíva lásku detskú, v centre ktorej je jeho
vzťah k rodičovi, je to forma lásky, v ktorej dieťa
očakáva a prijíma. Na druhom stupni pomyselnej
pyramídy vstupuje do úrovne súrodeneckej lásky,
ktorá sa v školskom veku rozširuje o priateľskú
lásku. Pre túto úroveň lásky je typická istá forma
rivality, výmeny na úrovni dávania a prijímania. Láska súrodenecká či priateľská umožňuje
Neskôr, v období vstupu do dospelosti, sa otvára človeku uspokojiť základnú sociálnu potrebu,
priestor pre manželskú lásku, ktorá je obohatená ktorú nazývame potrebou afiliácie. Podstatou
o intimitu, vášeň a záväzok. Po narodení detí tejto ľudskej potreby je byť v interakcii s druhými
sa obohacuje spektrum lásky človeka o lásku ľuďmi, komunikovať s nimi, dávať a dostávať
rodičovskú, ktorej pravou podstatou je dávanie, na úrovni uznania, prijatia, ocenenia, výmeny
altruizmus, služba a obetovanie vlastného a až zdravej rivality, ktorá učí človeka milovať
bytia životu dieťaťa, čo prináša spätne radosť druhých takých akí sú, prijať ich aj napriek
a uspokojenie rodičovi. Každý stupeň lásky, nedostatkom, pomôcť im, ak sú v ťažkostiach.
cez ktorý človek prechádza, je vyjadrením inej Táto úroveň komunikácie srdca je veľmi dôleúrovne srdca a v každom stupni lásky prebieha žitá pre rozvoj empatie, nepodmieneného pozitívneho prijatia a mnohých ďalších sociálnych
iná komunikácia srdca.
spôsobilostí.
Komunikácia srdca vychádza z najhlbšej psychickej
potreby človeka - potreby lásky. V prvom stupni Láska manželská je úrovňou, kde sa komunikácia
komunikácie srdca potrebuje dieťa prijať čo najviac srdca obohacuje aj o sexuálnu lásku, ktorá
lásky, čo sa prirodzene prepája s prežívaním je vyjadrením trojuholníka najvyššej intiistoty a uspokojením potreby bezpečia u dieťaťa. mity, vášne a záväzku vo vzťahu k partnerovi.

Zásady šťastného rodinného
života
Zásada štvrtá: Osobné priority
alebo najdôležitejšie veci na prvé
miesto

starých rodičov. Vaša úloha neskončí z aspektu
vášho rodu nikdy, aj keď sa váš život na zemi ukončí.
Rodina je jedna z mála nemenných úloh v živote
človeka, možno dokonca povedať, že je to jediná stála
priorita, v žití ktorej má človek vždy podstatnú úlohu.

Väčšina ľudí pri formulovaní svojich priorít dáva
na prvé miesto rodinu, partnerský vzťah, dokonca
vyššie ako osobné zdravie. V súčasnej dobe, plnej
hektickosti, časového stresu, sa napriek tomu ľuďom
stáva, že pri obzretí sa za predchádzajúcim týždňom
či mesiacom si uvedomia, že tieto najpodstatnejšie
hodnoty posunuli na druhé, tretie alebo až na ďalšie
miesto. Takéto obhliadnutie sa späť prináša človeku
nespokojnosť, negatívne emócie, ktoré sa ešte
zintenzívňujú, keď si človek uvedomí fakt, aké to
má následky. Väčšina ľudí si uvedomuje, že medzi
tým, na čom im najviac záleží, a ich každodenným
životom je veľká medzera.

Človek si v každom momente svojej existencie môže
vybrať a rozhodnúť sa pre život zameraný na dočasnú
prioritu alebo investuje podstatu svojho bytia na
podriadenie dočasných úloh centrálnej a základnej
priorite - rodine. Ak sústredí svoj život na dočasné
či premenlivé priority, sám dovoľuje, že jeho osobná
truhlica zostáva nevyužitá pre jeho stálu a centrálnu
prioritu a sám sa tak okráda o skutočné bohatstvo
svojho života, a to o hlbokú životnú spokojnosť
a nadobudnutie zmyslu, ktorý prinášajú kvalitné
osobné blízke vzťahy, ktoré najintímnejšie človek
prežíva v rodine. Oplatí sa do ich budovania
investovať viac času ako do budovania a rozvoja
druhoradých či treťoradých hodnôt.

Najviac za zväčšenie medzery zodpovedá vnútorný
konflikt medzi prioritou rodiny či manželstva a potrebou
práce spojenou s časom stráveným v zamestnaní či
venovaným kariére. Nahliadnite však do svojho vnútra
a porozmýšľajte o tom, že vaša úloha v zamestnaní
je len dočasná, často nestabilná, končí odchodom do
dôchodku alebo aj skôr z rôznych dôvodov a vaše
miesto nahradí niekto iný. V práci ste nahraditeľní.
V rodine to neplatí. Vaša úloha v rodine nikdy nekončí,
najprv ste plnili výlučne úlohu partnerskú, neskôr
k nej pribudla úloha rodičovská, následne úloha

Často sa ľuďom vo vrcholnej starobe alebo na smrteľnej
posteli stáva, že im je najviac ľúto za vecami, ktoré
neurobili v rodine. Nespomínajú na to, čo neurobili
počas svojej kariéry a podobne, trápia ich a až do
posledných chvíľ pred konečným výdychom investujú
energiu do vyriešenia sporov v rodine, hľadajú
zmier v rodine, prosia o lásku medzi príbuznými
a cítia oslobodenie, keď nastáva zmierenie, odpustenie,
uznanie či ospravedlnenie. To im vnáša do duše
pokoj a uvoľnenie. Pýtam sa preto, prečo nechceme
pochopiť prioritu rodiny medzi ostatnými hodnotami
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Táto forma lásky má čo do intenzity a „farebnosti“
citového prežívania človeka veľmi zásadný
význam. Je nábojom, ktorý rastie do tej miery,
ako ho dobíja človek vo vzájomnom vzťahu
dôverou, vyjadrením citov a všetkými obsahmi
prežívania. Je nepretržitým cyklom komunikácie
srdca založenom na dávaní a prijímaní dôvery.
Na vrchole pyramídy lásky stojí rodičovská
láska. Jej podstatou je dávanie. Napĺňa sa bez
očakávania toho, že sa náklady, ktoré rodič do
lásky k dieťaťu vložil, vrátia. Komunikácia
srdca rodiča je založená na dávaní v prospech
dieťaťa s vierou, že vklad, ktorý mu dáva, dieťa
využije na rast a rozvoj v smere dobra. Rodičovská
láska je kolískou pre plnosť rozvoja detskej lásky
na strane dieťaťa. Takto sa rodičovská láska
stáva zrodom a zároveň priestorom pre rozvoj
vlastnej pyramídy lásky u dieťaťa.
Individuálny cyklus lásky, vyjadrený vyššie
popísanými úrovňami lásky, sa tak stáva cyklom
lásky pre celý rod. Tento cyklus lásky je nikdy
nekončiacim procesom komunikácie lásky
a platí, čím viac investujeme na úrovni rodičovskej
lásky, tým pevnejší základ lásky pre náš rod
vytvárame a umožňujeme tak lásku rozmnožiť.
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD
Pokračovanie v budúcom čísle.
ešte v čase, keď je človek viac aktívny, v čase, keď
vstupuje do manželského zväzku, v čase, keď sú jeho
deti malé, keď z aspektu rodiny buduje - vychováva,
rozvíja, sprevádza rastom?
Hoci si väčšina ľudí uvedomuje prioritné postavenie
rodiny alebo ju chce posunúť do popredia, má reálny
problém prepojiť odhodlanie s reálnymi skutkami.
Kým však nevytvoria hlboký citový vzťah k tejto
priorite a záväzok voči nej, ktorý je silnejší ako všetky
vonkajšie vplyvy každodenného života, nepodarí
sa im rodinu reálne ako prioritu vnímať. Namiesto
toho ich budú denne vykoľajovať a odťahovať iné veci.
Je pomerne ľahké podľahnúť zvodom pracovne
zameraného prostredia s perspektívou zlepšenia
životnej úrovne rodiny, no výsledok býva často
taký, že sa rodičia, manželia stávajú rukojemníkmi
práce, znásilňujú svoje svedomie a presvedčujú sami
seba, že nemajú na výber. To je ale veľký omyl
a racionálna lož voči svojmu svedomiu, výsledok
racionalizácie. Možnosť výberu majú ľudia vždy
a za akýchkoľvek okolností. Vždy a za akýchkoľvek
okolností je potrebné si uvedomiť, že nie cena
a hodnota práce, ale cena a hodnota rodiny
je „nezjednateľná“.

spracovala
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Pokračovanie v budúcom čísle.
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Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame pokračovanie životopisu zakladateľov Federácie rodín. Poznámka:
Kórejské mená sú uvádzané v pôvodnom poradí, to znamená, že prvé slovo je priezvisko
a druhé dve slová tvoria meno, napríklad
v mene Kim Min Su, „Kim“ je priezvisko
a „Min Su“ je meno. Žena si aj po vydaji ponecháva svoje rodné priezvisko, pričom deti
dostávajú priezvisko po otcovi.

Mun Son Mjong - obdobie 2002-2003
Od 14. do 17. februára 2002 sa v Soule, Kórea,
konal 8. Svetový festival kultúry a športu (WCSF).
V rámci tohto festivalu sa 16. februára celosvetovo
uskutočnila tretia časť požehnania manželstva
400 miliónov párov. Okrem požehnania udeleného
manželmi Munovcami páry prijali požehnanie aj
od predstaviteľov rôznych vierovyznaní. Od 3. do
20. apríla sa v USA konalo turné duchovných z
ACLC s názvom „Sme za rodinu a spasenie národa“.
27. apríla sa celosvetovo s centrom vo Washingtone,
D.C., uskutočnilo požehnanie manželstva 144 000
párov rôznych duchovných. 12. júna bol s podporou
futbalistu Pelého iniciovaný futbalový turnaj Peace
Cup (Pohár mieru) za účelom presadzovania mieru
prostredníctvom konania priateľských futbalových
turnajov. 3. júla sa celosvetovo s centrom v New
Yorku uskutočnilo požehnanie manželstva
1,8 milióna párov dospelých detí duchovných
z rôznych náboženstiev a denominácií. 4. júla bol
v médiách USA a následne po celom svete

Prejavy zakladateľov
Nové odstránenie bariér a svetový
mier
(Prejav reverenda Son Mjong Muna počas
inauguračného zhromaždenia Medzináboženskej a medzinárodnej mierovej rady,
New York, 3. októbra 2003, výňatky z prejavu)
Vážení hostia, počas minulých 50-tich rokov,
keď ľudstvo zažívalo mnohé utrpenia a vojny
ako lokálne, tak i medzinárodne, vkladalo svoju
dôveru do OSN ako do jedinej inštitúcie, ktorá
by sa mohla zaoberať týmito záležitosťami
na globálnej úrovni. Avšak svet, v ktorom
v súčasnosti žijeme, sa dostal do bodu, keď OSN
v takej podobe, v akej v súčasnosti existuje,
nemôže úspešne zvládnuť túto obrovskú úlohu.
Podobne USA, aj keď sa stali jedinou svetovou
superveľmocou, nemajú schopnosť riešiť krízy,
ktorým v súčasnosti čelíme. Musíme konštatovať,
že politická, ekonomická a vojenská moc
samotná nemôže spĺňať rozhodujúce požiadavky
súčasnosti. ...
V súčasnosti bariéry na každej úrovni spôsobujú
rozdelenie a konf likt. Ak odstránime všetky
bariéry v tomto svete, nevyhnutne sa vytvorí svet
mieru. Musíme rozpoznať to, kto je pôvodcom
týchto bariér. Určite to nie je Boh. Je to Satan,
ktorý ako prvý vytvoril bariéry. Kdekoľvek

publikovaný materiál pod názvom Posolstvá
z duchovného sveta (www.duchovnysvet.sk).
V lete z iniciatívy mladých nadšencov dobrovoľníkov vznikol v USA projekt „Služba
mieru“ (Service For Peace - SFP), ktorého
ťažiskom je myšlienka slúženia a pomoci ľuďom.
7. septembra sa za účasti protestujúcich z celej
Európy uskutočnila pred Ministerstvom vnútra
v Berlíne demonštrácia za náboženskú slobodu
s cieľom zrušenia zákazu vstupu do schengenského priestoru pre manželov Munovcov, ktorý
vydalo v roku 1995 Nemecko z dôvodu možného
ohrozenia verejného poriadku z ich strany. Tento
zákaz bol zrušený v roku 2007. 14. septembra sa
celosvetovo s centrom v New Yorku uskutočnilo
požehnanie manželstva 21 miliónov párov rôznych
duchovných a členov ich kongregácie. Po turné
v auguste v Japonsku sa od 16. do 30. septembra
uskutočnilo turné pani Munovej po USA s prejavom
s názvom „Pôvodcom mieru je Boh“. 7. decembra
sa vo Washingtone, D.C. uskutočnilo požehnanie
manželstva 1200 párov.
Na Veľký piatok (18.4.2003) desiatky duchovných
v USA sňali zo svojich chrámov kríže, symbol
Ježišovho a Božieho utrpenia, a nahradili ho
korunou. Tým sa začalo hnutie výmeny kríža za
korunu. 18. mája kresťanskí duchovní z ACLC za
účelom zmierenia židov, kresťanov a moslimov
spoločne s rabínmi uskutočnili obrad pochovania
kríža neďaleko Golgoty na mieste zvanom
Hrnčiarovo pole. V ten istý deň, počas konferencie
v Jeruzaleme s názvom „Konferencia zmierenia

existuje nejaká bariéra, vždy je za ňou Satan
a jeho nasledovníci. Toto je dôsledkom Pádu,
kedy prví ľudskí predkovia zmenili svoju rodovú
líniu a dobro a zlo sa začalo od seba rozchádzať.
Keď sa pozrieme na rozdelenie medzi Východom
a Západom, vidíme, že rozdielne kultúrne oblasti
viedli k antagonizmu na ich hraniciach a že je
tam utáborené zlo. Bol to Satan, nie Boh, ktorý
vytvoril bariéry vytváraním rôznych nástrah
a vtiahnutím ľudí do rasovej diskriminácie
a kultúr, histórií a tradícii plných zla. Boh túži
po svete dobra a jednoty, teda svete jednoty,
v ktorom bude celé ľudstvo žiť ako jedna veľká
rodina. V takom svete niet miesta pre bariéry.
Vo svete bez bariér nebudú existovať žiadni
nepriatelia. Koncept „nepriateľa“ znamená
existenciu bariér.
Keď milujeme svojich nepriateľov a zjednotíme
sa s nimi, bariéry existujúce medzi nami sa
zrútia. Preto Božou stratégiou a taktikou vždy
bolo „Miluj svojho nepriateľa.“ Neexistuje lepšia
stratégia pre mier ako je táto. Počas histórie tento
úžasný fakt unikal ľudskému chápaniu a preto
musí byť pochopený v súčasnej dobe. ...
Vážení hostia, kedy a kde sa vytvárajú bariéry?
Bariéry sa najprv vytvárajú v nás samotných.
Vytvárajú sa v miestach, kde naše srdce a telo
nájdu niečo nepríjemné a kde zistíme, že naše
slová a skutky sú nepríjemné. Keď v reagovaní
na našich päť zmyslov sú naša myseľ a telo
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a harmónie medzi židmi a kresťanmi“ predstavitelia
židovstva a kresťanstva podpísali Jer uzalemskú deklaráciu, ktorou kresťanskí predstavitelia vyjadrili ľútosť za vnímanie ukrižovania ako
Božej vôle a židovskí predstavitelia oľutovali skutok
ukrižovania Ježiša ich predkami. Od 10. do 13. júla
sa v Kórei konal 9. WCSF. V rámci tohto festivalu
sa 13. júla celosvetovo uskutočnila štvrtá časť
požehnania manželstva 400 miliónov párov. V tom
istom období sa konal 1. ročník Medzináboženského
mierového športového festivalu (Interreligious
Peace Sports Festival - IPSF) s témou „Vytvorenie
mierového sveta prostredníctvom športu“. Od
15. do 22. júla sa v Kórei konal 1. ročník futbalového
turnaja Peace Cup (Pohár mieru). 22. septembra,
po spoločnom mierovom pochode v Jeruzaleme,
400 predstaviteľov židovstva, kresťanstva a islamu
podpísalo Jeruzalemskú mierovú rezolúciu na znak
zmierenia medzi potomkami „Abrahámových
detí“ a ukončenia násilia na Blízkom Východe.
3. októbra bola v New York City, USA, založená
Medzináboženská a medzinárodná mierová rada
(Interreligious and International Peace Council IIPC), ktorá sa tiež označuje ako „Mierová OSN“.
22. decembra sa v Jeruzaleme za účasti približne
20 000 ľudí z celého sveta uskutočnilo mierové
zhromaždenie s názvom „Od srdca k srdcu za mier
na Blízkom Východe a vo svete“. Počas neho
židovskí predstavitelia symbolicky odovzdali Ježišovi
korunu kráľa kráľov - kráľa mieru, čím vyjadrili
oľutovanie za zlyhanie ich predkov prijať Ježiša.
Pokračovanie v budúcom čísle.

v disharmónii, vytvoria sa všetky možné bariéry. ...
Keď sa pozeráte na Boží ideál stvorenia, kto mal
byť prvým zosobášeným párom vôbec? Mali
to byť Adam a Eva. Nanešťastie, Adam a Eva
padli a toto viedlo k tomu, že ľudstvo sa stalo
zotročeným tisíckami, dokonca desiatkami tisíc
bariér. No keď sa udejú nasledovné tri udalosti
- bariéry, ktoré začali u Evy, sú odstránené; je
obnovený stav Adama a Evy pred Pádom; a oni
sú zosobášení - toto bude potom uvítané nielen
našimi predkami, ale taktiež Bohom. Keď sa
vytvorí takýto svet, tak bude Božím kráľovstvom
na zemi. ...
Ak chceme odstrániť bariéry, musíme sa najskôr
zaoberať bariérami v OSN. Musíme taktiež
odstrániť náboženské bariéry, etnické bariéry
a bariéry medzi peklom a nebom. Bariéry boli
pôvodne vytvorené falošnými rodičmi, takže
nikto okrem Pravých rodičov ich nemôže
odstrániť. Ani Boh to nemôže urobiť, pretože
ich nevytvoril. A Satan to istotne nebude
chcieť urobiť. Kto môže ukončiť konf likt
medzi Satanom a Bohom, ktorý sa vinie celou
históriou? Pretože to je niečo, čo spáchal falošný
rodič, jedine osoba, ktorá prichádza ako pravý
rodič ľudstva, to môže napraviť.
Úplné znenie sa nachádza na stránke FFWP
- www.federaciarodin.sk.
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Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun

Vy sa pýtate, my odpovedáme

?

Život reverenda Muna a jeho
rodiny mi nepripadá hodný
nasledovania. Veď bol rozvedený, jeho syn Hjo Džin sa
rozviedol a iné.

Ako je možné vidieť zo životopisu zakladateľov,
reverend Mun bol rozvedený, no z vôle jeho
prvej manželky a proti svojej vôli (RaS 5). S jeho
zosnulým synom Hjo Džinom to bolo podobné,
jeho manželka ho opustila. Toto sú určite veci,
ktoré sú v kontraste s tým, čo hlása reverend Mun
o nerozlučnosti manželstva. Avšak manželstvo
je vzťah dvoch ľudí, nie jedného a každý z nich
má slobodnú vôľu a svoju osobnú zodpovednosť.
Je ľahké takto spochybňovať reverenda Muna
a tým aj jeho snahu o vytvorenie spoločnosti
založenej na fungujúcich manželstvách a rodinách. Z tohto pohľadu je preto veľmi jednoduché žiť
v celibáte, pretože tak nehrozí zlyhanie zo strany
druhého partnera, no celibátom sa účel života
nemôže naplniť.
Okrem toho Federácia rodín nehlása bezbrehé
uctievanie osoby reverenda Muna. On je prostredníkom,
ktorý priniesol poznanie o Bohu a účele života
človeka a ľudstva, ktoré je poznaním nie preto,
lebo ho priniesol on, ale bolo by poznaním, aj
keby ho priniesol ktokoľvek iný. Našou snahou
by malo byť naplniť toto poznanie v živote bez
ohľadu na to, čo sa deje s nositeľom tohto poznania.
pokračovanie zo strany 1

MANŽEL - MANŽELKA
Za hranicami rodiny hľadáme priateľov, ktorí
s ú úpr i m n í, ve r n í a pr avd iv í. Je d not l ivci
a rodiny fungujú v kontexte spoločnosti, ktoré
zasa tvoria väčšiu spoločnosť, národ a svet.
Prosperita jednotlivca a jeho rodiny sa viaže
na prosperitu spoločnosti, národa a sveta a zasa
opačne.
Veľký technický pokrok západnej civilizácie sa postavil
proti morálnym a duchovným hodnotám spoločnosti
a výsledkom je ich úpadok. Ľudstvo by potrebovalo
novú formuláciu hodnotového systému, na ktorom
má byť spoločnosť vybudovaná.
Ciele zmyslu života človeka
Človek charakteru
Prvým cieľom je, aby sa jedinec stal človekom
charakteru. Keď nemá rozvinuté srdce, nemôže sa
stať človekom charakteru, skutočnou osobnosťou.
Srdce je prameňom lásky a láska je jadrom osobnosti
človeka. Tí, ktorí majú nedostatky v srdci - bez
ohľadu na množstvo vedomostí - sa nikdy nestanú
osobnosťami charakteru.
Čo to znamená byť človekom charakteru? Jedinec,
ktorý si zdokonalil svoju celú osobnosť na základe
rovnomerného rozvoja svojich schopností intelektu,
emócií a vôle. Tento stupeň nazývame výchovou
srdca. V dnešnom svete najviac chýba práve táto

Udalosti

FFWP na Slovensku

Wongu Peace Cup

Prezident: Ing. Igor Koromház
prezident@federaciarodin.sk
Kontakt:
Bratislava

Od 11. do 13. októbra 2010 sa v Kórei uskutočnili
Mierový pohár v loptových hrách (Wongu Peace
Cup). Jedná sa o olympiádu v športoch, v ktorých
sa prevažne používa lopta. Zápolenie prebiehalo
vo futbale, basketbale, volejbale, stolnom tenise,
bedmintone, vybíjanej, ďalej v behu, ale taktiež
v bojových umeniach Won Hwa Do a Tongil
Mudo. Prvýkrát sa tieto hry uskutočnili v roku
2009.

World Peace Blessing
10. októbra 2010 sa uskutočnilo celosvetové
požehnanie manželstva desaťtisícov snúbeneckých
a manželských párov. Hlavná udalosť sa udiala
v Južnej Kórei v areáli univerzity Sun Moon
v meste Asan. Ďalšie páry z celého sveta sa
obradu zúčastnili prostredníctvom internetu.
Počas obradu zazneli požehnania od predstaviteľov
judaizmu, budhizmu, konfucianizmu, kresťanstva,
islamu a iných vierovyznaní. Gratulácie vyjadrili
poprední predstavitelia z celého sveta. Požehnanie manželstva, ktoré udeľujú manželia Munovci
už niekoľko desaťročí, zdôrazňuje skutočnosť, že
manželstvo je vzťah jedného muža a jednej ženy
v centre s Bohom bez ohľadu na rasové, etnické,
náboženské a iné pozadie. Okrem vytvorenia
rodiny cieľom je prekonať rozdiely medzi ľuďmi
a upriamiť pozornosť na skutočnosť, že Boh je
rodičom celého ľudstva.

Viac na www.familyfed.org
a www.tongilgyo.org.
zložka výchovy. Nedokážeme ovládať a usmerňovať
naše fyzické túžby tak, aby boli v súlade s túžbami mysle.
Často sa náš život stáva materiálnym, konzumným
a naplnený pominuteľnými hodnotami.
Dobrý občan
Tento stupeň musí mať základ v rodine. Dobrá
výchova znamená, že človek sa stane prirodzeným
členom spoločnosti.
Génius
V každom človeku je potenciál stať sa géniom. Dobrou
výchovou by sa mali tieto schopnosti uvoľniť. Často
sa stáva, že talentované dieťa je stresované zlými
rodinnými pomermi.
Máme veľa vzdelaných ľudí s rozsiahly mi
vedomosťami či odborníkov v tom - ktorom
odbore, ale už menej ľudí charakteru, srdca,
skutočnej osobnosti. Táto výchova charakteru
a srdca úzko súvisí s hodnotovou orientáciou
rodín. V dnešnej dobe pri morálnom úpadku na jednej strane narastá vnútorná túžba ľudí po uskutočnení
ľudských ideálov a harmónie v živote človeka.
To, či z nich prevažuje jedna alebo druhá, nezáleží
na kvantitatívnom vyjadrení, ale skôr na kvalitatívnej zmene nášho každodenného myslenia a konania.
Človek , ob d a r e ný slob o dou , m á z o d p ove dnosť za ďalší vývoj a smer, ktorým sa bude naša
spoločnosť uberať.
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Martina Kvasnicová
(milujúca matka)

Federácia rodín za svetový mier
P. O. Box 72
810 00 Bratislava
Tel.: 0905/572 729
E-mail: federaciarodin@federaciarodin.sk

Pobočky:
Banská Bystrica
E-mail: banskabystrica@federaciarodin.sk
Košice
E-mail: kosice@federaciarodin.sk
Martin
E-mail: martin@federaciarodin.sk
Nitra
E-mail: nitra@federaciarodin.sk
Žilina
E-mail: zilina@federaciarodin.sk

Časopis a Vy
V prípade, že Vám nejaké číslo časopisu
chýba alebo poznáte niekoho, kto by ho
rád obdržal, kontaktujte našu redakciu.
V prípade, že máte prístup na internet,
môžete si stiahnuť všetky doteraz vydané
čísla a prípadne si ich vytlačiť.
Ak máte návrhy na nové rubriky alebo
radi píšete, pošlite nám svoje návrhy
alebo príspevky. Radi ich prehodnotíme
a uverejníme.
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