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Editoriál
Viera verzus poznanie

Hovorí sa, „Kto stratil majetok, nestratil veľa, kto stratil
slobodu, stratil mnoho, kto stratil vieru, stratil všetko.“
Ja si však myslím, že kto stratil vieru, našiel všetko.
Domnievam sa, že viera začína tam, kde končí
poznanie. Ak niekto niečomu verí, to znamená, že
niečo nevie naisto a je odkázaný iba veriť. Ak niekto
niečo vie, má istotu a nepotrebuje tomu veriť. Viera
je v tomto prípade prejavom neistoty, poznanie je
istotou samou osebe. Napríklad osobne neverím
v Boha, pretože viem, že existuje.
Viera vyplývajúca z nepoznania skutočnosti je
snahou o vytvorenie určitej istoty, o ktorú sa môže
človek oprieť. Ako poznanie napreduje, tak je takáto
viera konfrontovaná. Ľudia spoznajú skutočnosť a
buď sa ich viera potvrdila alebo sa ukázala ako
neopodstatnená. V oboch prípadoch sa dá povedať,
že stratili vieru, a navyše v druhom prípade, ak

Vaše príspevky
Pravda o konci světa
V poslední době se ke mně dostává mnoho
informací o konci světa. Mnoho lidí se bojí.
Čeho? Abych pochopila jejich úzkost a obavy,
musela jsem se začít ptát, jak si ten konec
světa představují. Byla jsem velmi zděšená
apokalyptickou vizí počínaje pádem obřího
asteroidu, zatopením celé planety Země,
věčným kouřovým zahalením a příletem
lidožravých mimozemšťanů. A jaké jsou ty
vaše představy o konci světa? A skutečně se
dá hovořit o konci světa, jeho fyzické podoby?
Výklad Mayského kalendáře
Celou hysterii způsobil mayský kalendář,
respektive jeho ukončení k datu 21.12.2012.
Tento kalendář je starý nejméně 2500 let.
Myslím tím nejstarší dochované zápisy. Nikdo
na této zemi není v současné době schopen
stoprocentně říct, že rozluštil význam textů.
Ty jsou psané tzv. glyfy, které jsou založené
na mayském jazyce. Ovšem existuje spousta
mayských jazyků a slovníků. Pokud se dnešní
lidé snaží číst glyfy, snaží se vlastně najít
odpovídající výraz, jež by se nejvíce hodil.
A protože každý
člověk je jedinečný
a jeho nazírání na
svět je jedinečné, je
i výklad toho, co vidí
a slyší rozdílný. Proto
mi dovolte, abych

prijali poznanie, tak tá strata viery pre nich taktiež
znamenala nájdenie skutočnej istoty. Preto som
uviedol, že kto stratil vieru, našiel všetko, lebo
našiel istotu. Samozrejme, takéto poznanie môže
byť v tomto prípade veľmi zdrvujúce a preto býva
strata viery vnímaná ako strata všetkého. Hlavne,
ak človek veril nejakému nezmyslu. Ešte sa môže
stať, že niekto odmieta poznanie a naďalej verí
tomu svojmu, aj keď nezmyslu, ten síce svoju vieru
nestratil a ani ju nikdy nestratí, ale to sa už asi
vierou nazvať nedá.
Existuje potom taká viera, že ju poznanie neovplyvní?
Domnievam sa, že jedine viera vyplývajúca z poznania.
Takú vieru potom nie je možné stratiť. Napríklad verím,
že ľudia niekedy dospejú k poznaniu o sebe samých
a o Bohu a vytvoria spravodlivý, láskyplný svet,
pretože viem, že je to v možnostiach a schopnostiach
ľudí, avšak závisí to iba od nich. Želám si však, aby
to bolo čo najskôr.
Miroslav Rybár

vám nabídla svůj pohled na v současnosti
hypermoderní termín konec světa.

OBSAH
Pravda o konci světa		

1

Kongruencia alebo zostať sám sebou ako
predpoklad zdravých vzťahov v rodine

2

Zásada šiesta: Vzájomná závislá obnova
v rodine ako predpoklad zlepšovania
jej kvality

2

Zakladatelia FFWP		

3

Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej
oblasti vo svetle Božej vôle: Spojené štáty
a budúce smerovanie OSN a sveta

3

Vy sa pýtate, my odpovedáme

4

Udalosti				

4

Jak překonat strach?

4

FFWP na Slovensku		

4

s nadcházejícími energiemi v souladu se
změnou myšlení, nebo jestli se budou urputně
držet starého systému. Toto rozhodnutí je
čistě na vás, kterou cestou se dáte. Já mám
ve výběru jasno. Mě nic starého a strnulého
nikam neposouvá. Hrabání se v minulosti
a pitvání starých křivd mi nic nevyřeší. Já
se orientuji na tady, teď a zítra s novými
postupy, pohledy a přístupy. Mě nebaví
věci jen řešit a bezcenně o nich mluvit, já
chci věci vyřešit a dojít k požadovaným
změnám. Vám přeji, abyste k vysněným
změnám došli taky. Možná sami, možná
s mou pomocí. Jste svobodní v rozhodování
a toto mějte na paměti.

Zapálený vědec C. J. Calleman
Tento původem Švéd se začal zajímat
o mayský kalendář před 32 lety a zasvětil
jeho studiu celý svůj život. Calleman přednáší
ve více než dvaceti zemích světa a jeho
snahou je přinést poselství vypovídající o víře
v lepší budoucnost. Už v této fázi mi myšlenka
na konec světa připadá nesmyslná. Lepší
budoucnost se mi s koncem světa neslučuje.
Naopak vnímám sloučení prostřednictvím
našeho vědomého záměru, našich přání
a myšlenek. Vědec píše a přednáší o tom, že
rok 2012 vyvolává představu o významných
společensko-ekonomických změnách Bát se nebo nebát roku 2012
a že spousta lidí se nechává unášet sci-fi Úžasný člověk a zapálený vědec dr. Calleman
představami, jakými nás krmí hollywoodská vám vzkazuje toto: „Nevím, jak se můžete
kinematografie. Avšak podle Callemana není bát roku! Pochopil bych, kdybyste se báli
mayský kalendář založen na konkrétních tygra. Chci vám říct, že toto naše stvoření
událostech. Jeho obsahem je silný rozvoj se vyvíjí 16 miliard let a ať už to stvořil
vědomí, které způsobují kvantové posuny kdokoli, není moc pravděpodobné, že by
vesmírných energií, které budou kulminovat jeho záměrem bylo, aby to celé těsně před
v prosinci příštího roku. Přeloženo do teplé koncem zkolabovalo. Neříkám, že pro někoho
lidské řeči, nejde tady o žádný konec světa, z nás nepřijdou těžké časy, ale lidem se
o žádný konec lidské existence, ale o pro- snažím doporučit, aby se na těchto vlnách
měnu lidského vědomí, která se ukončí naučili surfovat a stali se součástí těchto
21.12.2012. Odsud plyne celosvětová hysterie posvátných procesů.“
o konci světa.
Ing. Michaela Lišková
Vize budoucnosti
kouč a poradce
Ať už bude nadcházející období probíhat
www.zivotni-poradna.cz
jakkoli, lidé zůstanou svobodní a živí.
Svobodní ve svém rozhodnutí, zda li splynou
pokračovanie na strane 4
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Rodina, manželstvo
a rodičovstvo
Kongruencia alebo zostať sám sebou ako predpoklad zdravých vzťahov v rodine

Kongruencia je termín, ktorý je známy
skôr v matematike a vyjadruje napríklad zhodnosť geometrických útvarov,
či v jazykovede a vyjadruje zhodu
v osobe, čísle a páde. Psychológia
používa tento pojem na označenie
presného súladu medzi prežívaním,
uvedomovaním, komunikáciou
a správaním človeka. Človek, ktorý
je kongruentný, dokáže bez vnútornej
tenzie komunikovať otvorene o obsahu vlastného prežívania, o svojich
myšlienkach, prežívaných stavoch,
jeho správanie je plne v súlade s jeho prežívaním. V literatúre, ako aj
bežnom jazyku, sa stretávame pri
vyjadrení kongruencie človeka aj
s takými pojmami ako sú rýdzosť,
pravosť, otvorenosť či transparentnosť.
Ak osobnú kongruenciu človeka
vsadíme do interakčného rámca,
teda predpokladáme minimálne
dvoch ľudí vo vzájomnom sociálnom
kontakte, schopnosť a ochotu oboch
Zásady šťastného rodinného
života
Zásada šiesta: Vzájomná závislá obnova v rodine ako predpoklad zlepšovania jej kvality
Rodina a vzťahy v rodine sú živým „organizmom“,
ktorý vyžaduje nepretržitú investíciu, aby mohol
kvalitatívne rásť a postupovať na kvalitatívne
vyššiu úroveň. Aj na individuálnej rovine, ak
sa človek nestará o svoje telo, o svoju dušu,
o svoj sociálny život, tak jeho zdravie vo
všetkých aspektoch (fyzické, psychické, sociálne
a duchovné) bude upadať a postupne, krok za
krokom, sa rozpadávať. Podobne aj rodina je
takýmto organizmom, kde jednotlivé systémy
jeho tela a duše sú vyjadrené jeho členmi,
a vyžaduje si vzájomnú obnovu, ktorá môže mať
charakter nezávislosti alebo vzájomnej závislosti
vo všetkých jej štyroch oblastiach: fyzickej,
psychickej, duchovnej a sociálnej.
Každodennou nezávislou obnovou vo všetkých
štyroch oblastiach človek prispieva k budovaniu
individuálnych možností:
1. rozvíja a obnovuje telo cvičením, zdravou
životosprávou, osobnou hygienou a pod.,
2. rozvíja a obnovuje svoju psychiku tým, že číta,
prijíma informácie, spracováva ich premýšľaním,
rozvíja svoje nadanie, osvojuje si nové vedomosti,
zručnosti, prežíva a riadi svoje emócie a city,

prijímať komunikáciu od toho druhého, tak potom platí, že čím väčšia
kongruencia je medzi prežívaním,
uvedomovaním, komunikáciou a správaním na strane jednotlivca, tým viac
bude výsledný vzájomný vzťah takýchto kongruentných ľudí obsahovať
tendenciu recipročne komunikovať
s čoraz väčšou kongruenciou, tendenciu vzájomne presne porozumieť
obsahu komunikácie, zlepšené sociálne
priblíženie sa oboch strán sociálnej
interakcie ako aj vzájomnú spokojnosť vo vzťahu a pravdepodobnosť
významného sociálneho zblíženia sa
s perspektívou túžby či potreby po
ďalšom stretnutí sa v kongruencii.
Naopak, čím väčšia je inkongruencia
medzi osobným prežívaním, uvedomovaním, komunikáciou a správaním
v sociálnom vzťahu (človek si nasadzuje akúsi masku), tým viac prichádza k nepresnostiam a skresleniam
vo vzájomnom porozumení si až ku
vzájomnej nespokojnosti vo vzťahu,
zvýšeniu nedôvery a vzdialeniu sa.
Byť sám sebou vo vzťahu predpokladá schopnosť púšťať skúsenosti
organizmu do vedomia, bez potreby
skresľovania či popierania.

Efektívne väzby v rodine nie sú možné,
ak nie je podporovaná kongruencia
jej členov a teda nie je stimulovaná
ani vzájomná dôvera. Kongruencia
uľahčuje dôveru, sebavyjadrenie,
sebaobjavovanie a medziľudské
objavovanie. Kongruencia na strane
počúvajúceho umožňuje druhej osobe,
aby bola otvorenejšia a kongruentný
človek povzbudzuje do rovnakého
správania iných ľudí, čiže funguje
v úlohe modelu. Možno konštatovať,
že práve kongruentný človek v rodine
je bázou pre to, aby sa rozvinula jeho
schopnosť nepodmieneného pozitívneho
prijatia a empatického porozumenia.
Kongruencia vedie člena rodiny k súladu: k súladu so sebou samým, k súladu s ostatnými členmi rodiny, ako
aj k súladu so širším prostredím,
v ktorom rodina funguje.
doc. PaedDr. Marcela Verešová,
PhD.

Pokračovanie v budúcom čísle.

vytvára tvorivé predstavy a pod.,
ločných riešení situácií a problémov, a pod.,
3. rozvíja a obnovuje svoj duchovný rozmer tým, 3. duchovnej, spojenej s existenciálnym
že medituje, zaoberá sa vyššími existenciálnymi a duchovným smerovaním, vytyčovaním
aspektmi svojho bytia, číta duchovnú literatúru, spoločných cieľov a spôsobov ich napĺňania,
rozvíja svoj charakter a pod.,
spoločným čítaním duchovnej literatúry
4. rozvíja a obnovuje svoj sociálny profil a diskutovaním o nej, a pod.,
osobnosti tým, že investuje energiu do 4. spoločenskej, vyjadrenej vzájomným
budovania sociálnych vzťahov, do služby iným, oceňovaním, vyjadrovaním bezpodmienečnej
bezpodmienečne prijíma druhých (prijíma lásky, pomoci, budovaním dôvery a intimity,
ich bez kladenia podmienok), je empatický, spojenej so spoločným trávením voľného času
dokáže empaticky počúvať a je schopný vytvárať a pod.
synergiu.
Všetky tieto činnosti spojené s osobnou nezávislou Všetky uvedené oblasti investície do rodiny
obnovou majú pôvod vo vnútri človeka, sú spájame so vzájomnou závislou obnovou rodiny,
stimulované len vnútornými pohnútkami, ktoré lebo jej realizácia si vyžaduje vzájomnosť
nevychádzajú z porovnávania sa s inými ľuďmi. v rozhodovaní a vo vlastnej investícii, nie je
regulovaná len smerom zvnútra, ale je riadená
Každú osobnú obnovovaciu aktivitu možno robiť aj smerom zvonka, od ostatných členov rodiny.
spoločne, čo prispieva k posilneniu vzájomných Individuálna nezávislá obnova prispieva
väzieb medzi členmi rodiny a zvyšuje intimitu k individuálnemu rastu, avšak nie je zárukou
medzi členmi rodiny. Tak, ako individuálny obnovy rodiny, práve naopak, môže aj brzdiť
člen rodiny realizuje svoju obnovu a je k nej rozvoj rodiny. Naopak vzájomná závislá obnova
motivovaný, aj obnova rodiny je spojená rodiny je cestou, kedy rodina aktívne vytvára
s investíciou do uvedených štyroch oblastí:
tradíciu rodiny, posilňuje vzťahy a väzby medzi
1. fyzickej, v rámci ktorej členovia rodiny sa jej členmi a prináša uspokojenie pre všetkých
spoločne venujú športovým aktivitám, aktívne jej členov.
trávia spolu voľný čas, vyjadrujú svoj vklad
a očakávania v oblasti finančných či fyzických
spracovala
prínosov do rodinného života,
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
2. psychickej, spojenej so spoločným uspokojovaním psychických potrieb jej členov,
diskutovaním o problémoch, hľadaním spo- 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.
Obdobie 2006-2007
Od 28. do 31. marca 2006 sa v Soule, Kórea,
uskutočnil prvý samit Ženy za mier, ktorého
témou bolo „Vytvorenie kultúry srdca a sveta
trvalého mieru“. Od 28. apríla do 30. augusta
sa uskutočnilo 2. svetové mierové turné po
180 krajinách sveta, na ktorom pani Munová
predniesla prejav s názvom „Boží model ideálnej
rodiny a národa a kráľovstvo mieru“. Na turné
ju sprevádzali jej deti, ktoré taktiež predniesli
prejav. Na Slovensku sa podujatie uskutočnilo
4. júla v Bratislave v SND, na ktorom jej syn
Kuk Džin Mun predniesol prejav s názvom
„Božia ideálna rodina a ideálne kráľovstvo
mieru“. 13. júna bol otvorený Pôvodný palác
Božieho kráľovstva. V tento deň sa taktiež
uskutočnil obrad korunovácie Pravých rodičov
za Kráľa a Kráľovnú mieru v nebi a na zemi.
V auguste začala svoju činnosť Univerzálna
mierová televízia (uptv.org). Od 31. augusta do
14. októbra sa uskutočnilo 3. svetové mierové
turné, na ktorom deti a hlavne vnúčatá manželov
Munovcov na 12 miestach každej zo 40 krajín
predniesli prejav s názvom „Božia ideálna rodina
a ideálne kráľovstvo mieru“. Na Slovensku sa

Prejavy zakladateľov
Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej oblasti vo svetle Božej vôle:
Spojené štáty a budúce smerovanie
OSN a sveta

(Prejav reverenda Son Mjong Muna v roku
2007 pri rôznych príležitostiach, výňatky z prejavu)
... Dámy a páni, rozvoj civilizácie sa stáva
dôležitým práve v dnešnej dobe. Civilizácia
naplnila vo svojom putovaní okolo sveta úplný
okruh, a teraz dorazila do pacifickej oblasti.
Dejiny ľudstva dospeli k časovému bodu
v prozreteľnosti, kedy majú dosiahnuť svoje
naplnenie prostredníctvom pacifickej oblasti.
...
Príchod Éry pacifickej oblasti má viacero
významov. Aký by bol podľa vás svet,
keby mohol Ježiš počas svojho života úplne
naplniť svoju mesiánsku misiu? Ježiš prišiel
ako Spasiteľ a Mesiáš, aby spasil ľudstvo.
Neprišiel spasiť len ľud Izraela, malej krajiny
v zákutí Stredozemného mora.
V tom čase bol centrom civilizácie Rím, ktorý
bol uprostred Stredozemného mora. Túžbou
Nebies bolo, aby Ježiš učil Rím a zmenil ho.
Potom ho mal viesť, aby mohol priniesť spásu

podujatie uskutočnilo 13. septembra v Bratislave,
Dunajskej Lužnej a Nitre. 12. septembra udelila
venezuelská univerzita Universidad Santa María,
Caracas, reverendovi Munovi čestný doktorát za
jeho životné dielo pre mier, vzdelávanie, ľudské
práva a náboženskú slobodu. Od 21. októbra do
20. decembra sa uskutočnilo 4. svetové mierové
turné, počas ktorého 120 duchovných z USA
navštívilo 120 krajín a v rôznych cirkvách
a náboženských spoločnostiach prednieslo
prejav s názvom „Božia ideálna rodina a ideálne
kráľovstvo mieru“. Na Slovensku sa podujatie
uskutočnilo 2. novembra dokopy na piatich
miestach v Bratislave, Dunajskej Lužnej a Nitre.
Po skončení turné bol pod názvom Mierové
posolstvá vydaný zborník prejavov, ktoré zazneli
počas jednotlivých turné. Tieto posolstvá boli
odovzdávané v rámci jednotlivých krajín širšej
verejnosti. Od 28. októbra do 4. novembra sa
konal 1. ročník futbalového turnaja Peace Queen
Cup (Pohár mieru žien).
Od 20. do 31. januára 2007 Hjon Džin Nim
uskutočnil turné po USA s názvom „Výzva
k činom: Božie kráľovstvo je teraz na dosah!“
Vo februári bola vydaná kniha s názvom Kráľ
mieru: Eseje o živote a diele reverenda Muna,
ktorá predstavuje súbor 144 esejí o reverendovi
Munovi, ktoré napísali svetoví predstavitelia,
vedci, náboženskí predstavitelia a iné osobnosti
z celého sveta. 22. februára sa v Kórei
uskutočnil obrad medzikultúrneho požehnania
manželstva, na ktorom sa zúčastnilo vyše 500
reprezentatívnych párov z celého sveta. 15. mája
sa vo Washingtone, USA, uskutočnila 1. Medzinárodná konferencia o vedení spoločnosti
(International Leadership Conference), ktorá

celému ľudstvu prostredníctvom vynikajúcej
rímskej civilizácie. ...
Ježišova smrť bola tragédiou, ktorá Bohu
zlomila srdce. Spôsobila mu muky ešte väčšie
než tie, ktoré prežíval, keď v dôsledku Pádu
v záhrade Eden stratil Adama a Evu, ktorých
stvoril ako prvých predkov ľudstva. Boh
kráčal na pozadí dejín počas dve tisíc rokov od
kríža cestou utrpenia, ktoré sa vymyká ľudskej
predstave.
Prostredníctvom tejto cesty pripravil Spojené
štáty americké, aby mohli slúžiť ako krajina
Druhého Izraela. ... Amerika v rámci Božej
prozreteľnosti nesie na svojich pleciach
zodpovednosť priniesť harmóniu a jednotu
všetkých šesť a pol miliardy ľudí a urýchliť
vytvorenie ideálneho mierového sveta. ...
Božia prozreteľnosť sa teraz rozšírila zo severoamerického kontinentu a zakvitla ako
ostrovná civilizácia na japonskom súostroví,
ktoré je v podobnej pozícii ako bola predtým
Veľká Británia. Blíži sa k naplneniu svojho
osudu prostredníctvom realizácie na Kórejskom polostrove, domovine Pravých rodičov,
ktorí sa objavili na zemi ako Spasiteľ ľudstva
a navrátený Mesiáš. ...
S podporou a ochranou amerického kontinentu
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sa sústreďuje na aplikáciu princípov etického
rozvoja spoločnosti. Od 21. mája do 8. júna
sa konalo turné pani Munovej po 50 mestách
USA s témou „Jedna rodina pod Bohom“, počas
ktorého spoločne s jej synom a jeho manželkou,
a jej nevestou predniesli prejav s názvom
„Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej
oblasti vo svetle Božej vôle: Spojené štáty a budúce smerovanie OSN a sveta“. 4. júna bol pre
manželov Munovcov zrušený zákaz vstupu do
Nemecka, ktorý vydalo v roku 1995 z dôvodu
možného ohrozenia verejného poriadku z ich
strany. Následne bol pre nich 28. júla zrušený
zákaz vstupu do schengenského priestoru, pretože
tento zákaz bol neoprávnený. Od 4. do 11. júla
sa v Čonane, Kórea, konal 12. Svetový festival
kultúry a športu (WCSF) s hlavnou témou „Éra
začiatku novej univerzálnej civilizácie mieru“.
V rámci neho sa 5. júla celosvetovo uskutočnila
siedma časť požehnania manželstva 400
miliónov párov. Okrem požehnania udeleného
manželmi Munovcami páry prijali požehnanie
aj od predstaviteľov rôznych vierovyznaní.
Počas WCSF sa uskutočnil 1. Globálny festival
mieru (Global Peace Festival). Hlavnou témou
týchto festivalov je „Jedna rodina pod Bohom.“
V lete bolo v Pchjongjangu, Severná Kórea,
otvorené Svetové mierové centrum. Od 11. do
21. novembra sa konalo turné pani Munovej
po 12 mestách USA s témou „Jedna rodina pod
Bohom: Samit mieru“, na ktorom predniesla
prejav „Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej
oblasti vo svetle Božej vôle: Spojené štáty a budúce smerovanie OSN a sveta“.
Pokračovanie v budúcom čísle.

by mal Kórejský polostrov poskytnúť ochranu
pacifickej oblasti prostredníctvom zjednotenia
všetkých ostrovných krajín Pacifiku. Hovorím
to preto, lebo budúcnosť ľudstva leží v zachovaní pacifickej oblasti v centre s Kóreou,
Japonskom a Spojenými štátmi. ... Mier pre
ľudstvo môže byť zabezpečený len vtedy,
keď budú mier a bezpečnosť zachované v pacifickej oblasti. ...
Nadišiel preto čas, aby sa všetky malé ostrovné
krajiny pacifickej oblasti zjednotili a vytvorili
domovinu novej civilizácie. Malé ostrovné
krajiny roztrúsené v severnom i južnom
Pacifiku, na oboch stranách rovníka, rovnako
aj Japonsko, Taiwan, Filipíny, Indonézia,
Šalamúnove ostrovy, Austrália, Nový Zéland
a ostatné krajiny, by sa mali zjednotiť a vytvoriť jednu úniu pre zachovanie mieru v celej
pacifickej civilizácii. To zabezpečí mier a stabilitu pre všetkých ľudí.
Hovorím, že je našou zodpovednosťou
ochrániť oceánsku oblasť, ktorá je záchranným
lanom, na ktorom závisí budúcnosť ľudstva,
od ničenia životného prostredia a konfliktov
zhoršujúcich sa zo dňa na deň, a uchovať
prírodné zdroje pre mier v budúcnosti.
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

?

Aký má Federácia rodín názor
na predpovedaný koniec sveta
v roku 2012?

FFWP na Slovensku

Udalosti
Mier v Afrike a vo svete

Od 15. do 18. júla 2011 sa uskutočnila
v Abuji, Nigéria, Medzinárodná konferencia
Koniec sveta bol v histórii o vedení spoločnosti na tému „K ére
predpovedaný mnohokrát univerzálneho mieru v Afrike a vo svete“,
a kupodivu, svet si existuje ďalej. Ale ktorú organizovala Univerzálna mierová
keďže je to senzačná téma, v spo- federácia (UPF). Zúčastnilo sa na nej
ločnosti sa často objavuje, pretože približne 3000 hostí hlavne z Afriky
z nevedomosti je len kúsok ku viere i mimo nej. Príspevky rečníkov sa týkali
v hocičo. Samozrejme, čo má začiatok, poľnohospodárstva a potravín, zdravia
má aj nejaký koniec, a vedci hovoria a rozvoja, medzináboženského vytvárania
o konci Slnka a Zeme, ale až v ďalekej mieru, a dobrého spravovania.
budúcnosti.
17. júla na konferencii vystúpil revePozrime sa na to z pohľadu Boha. rend Mun s prejavom „Vytvorenie sveta
Svet, ktorý by vytvorili Adam a Eva, univerzálneho mieru v čase globálnej
keby nepadli, by bol svetom lás- krízy“, ktorý zaznel počas jeho svetoky, po akom túžil Boh. Po Páde sa vého turné na jar tohto roka.
objavil hriech a vytvoril sa svet,
v ktorom Boh nemohol prebývať, Pri tejto príležitosti sa reverend Mun
a preto Boh pracoval na zničení tohto s manželkou stretol s prezidentom Nihriešneho sveta. Ale nie na doslovnej gérie Goodluckom Jonathanom, ktorý
likvidácii Zeme, ale na vykorenení si aj napriek záležitostiam súvisiacich
hriechu. Preto viedol ľudí k tomu, s nedávnymi voľbami a riešením probaby sa zbavili hriešnej pokrvnej línie lémov spôsobených v krajine teroristami
a naštepili sa na Jeho líniu. Ak to a záplavami našiel čas na stretnutie, poľudia budú ochotní urobiť, pretože to čas ktorého rozoberali súčasnú situáciu
za nich nemôže urobiť ani Boh, tak v Nigérii a Afrike a hovorili o ich busa môže stať, že v roku 2012 nasta- dúcom smerovaní.
ne koniec hriešneho sveta. Tým sa
vytvorí bezhriešny svet, čo znamená Viac na http://www.familyfed.org
nový začiatok ľudstva.
a http://www.upf.org.
pokračovanie zo strany 1

Jak překonat strach?

si můžeme také představit jako určité
pasti nebo zavřené dveře, kterými občas
nejsme schopni projít.

Více než z 99 % je náš strach vykonstru- Mám velice ráda motto od americké autorky
ovaná představa, která se nikdy nevyplní. Sally Hogshead: „Jump and net will appear“
Ať už se bojíte čehokoliv, s velkou prav- neboli „Skoč a síť se objeví“.
děpodobností to neexistuje. Časem se
toto tvoření katastrofálních příběhů stane Zkuste se nad tímto mottem trochu zamyslet.
zvykem a my se stáváme oběťmi vlastních Pokud se vám to zdá inspirující, pak jsem
představ. Právě tento zvyk bát se z nás moc ráda. Možná jste si vzpomněli na
dělá oběti. Stávají se z nás stíny, které se nějakou životní událost, kdy jste nakotoulají světem a nosí tmavé brýle s filtrem nec zariskovali, a i když jste měli strach,
tmy a strachu. Přesně to je to, co vysává nakonec se před vámi síť opravdu roznaší energii a radost ze života. Bohužel prostřela. A tak to většinou v životě bývá.
si často neuvědomujeme, jak snadné je Bojíme se velmi často něčeho, ale de
tyto brýle sundat a probudit se ze zlých facto vždy, když se nakonec rozhodneme
představ a snů. Samozřejmě, že je to těžké. a obávanou situaci podstoupíme, dopadne
Pokud sedíme po krk v bahně strachu to dobře, někdy i moc dobře.
(vzteku, deprese, úzkosti atd.), vyhlídky
na lepší budoucnost jsou v tu chvíli pro Občas je lepší bez velkého přemýšlení
nás nepředstavitelné. Máme pocit, že tam prostě „skočit“ a nechat se chytit sítí budeme sedět na věky.
ucítíte velkou úlevu a uvidíte, že jste to
zvládli a bezbolestně.
Strach jako mistrovství každého z nás
Asi každý z nás v životě zažil období, kdy
Bc. Nikola Šmorancová
se nic nedařilo a strach byl první na řadě
kouč a poradce
hned po probuzení. Ano, právě v obavách
www.zivotni-poradna.cz
se cítíme velice jistí, toto prostředí důvěrně
známe, a proto nás do něj mozek neustále Celé znenie článku sa nachádza na
rád uvrtává. Je to jakási cesta, kterou dobře http://www.zivotni-poradna.cz/clanky/
známe a umíme po ní dokonale chodit. Ale Jak-prekonat-strach.php
řekněte sami, je vám tato cesta příjemná?
Předpokládám, že byste ji raději vyměnili
za nějakou příjemnější, co říkáte? Obavy
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Prezident: Ing. Igor Koromház
prezident@federaciarodin.sk
Kontakt:
Bratislava
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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