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Kríza manželstva

Zovšadiaľ sa na nás sypú štatistiky o rozpade manželstiev. Ľudia sú voči tomu už takí apatickí, že to
berú ako normálnu súčasť života. Kedysi bol však
rozvod neprípustný a neakceptovateľný. Z jedného
extrému do druhého. Nebolo by ale lepšie, keby
k rozvodom vôbec nedochádzalo?
Bolo by preto zaujímavé vedieť, v koľkých manželstvách z tých, čo sa rozpadli, nemali manželia do
manželstva sexuálny vzťah. Niekto môže pochybovať,
či také manželstvá vôbec existujú. Tým sa natíska
konštatovanie, že čím sexuálne uvoľnenejšie je
správanie pred manželstvom, tým je väčšia pravdepodobnosť jeho rozpadu.
Iným problémom je to, že na uzavretie manželstva
v podstate stačí dosiahnuť dospelosť. Avšak to ešte
nemusí znamenať aj pripravenosť na manželstvo.
A aký má význam uzatvárať manželstvo bez prí-

pravy? Ani vodičák sa nedáva len tak. Nemali by
existovať aj nejaké skúšky na manželstvo namiesto
manželstiev na skúšku?
Domnievam sa, že vysoká rozvodovosť súvisí s tým,
že si ľudia manželstvo náležite nevážia a neuvedomujú si vážnosť manželského sľubu naplniť ho.
Asi je to v povahe človeka, ak sa k niečomu ľahko
dostane, neváži si to. Ak by manželstvo malo pre
ľudí veľkú hodnotu, určite by urobili všetko preto, aby
v ňom žili celý život. Preto ak by bolo manželstvo
a následne rodina vnímané ako jediná možnosť
naplniť zmysel svojho života, určite by bolo tým
najcennejším v živote človeka.
Spoločnosť by mala dávať väčší dôraz na to, aby
ľudia vstupovali do manželstva pripravení, inak sa
situácia s rozvodovosťou nezmení. Aby manželstvo
bolo skutočnou spoločenskou hodnotou, nie iba
kusom papiera.

Vaše príspevky

Miroslav Rybár

Dr. Epstein: Mám na mysli dve rozdielne
veci. Ako vedec som skúmal, ako vzniká láska
Prečo dohodnuté manželstvá fungujú: v dohodnutých manželstvách, a snažil som
Interview s Dr. Robertom Epsteinom
sa zistiť, ako sa to stane. Nestane sa to síce
v každom dohodnutom manželstve, ale stane
Robert Epstein, bývalý šéfredaktor časopi- sa. Niekedy sú ľudia veľmi vedomí toho, že
su Psychology Today a Ph.D. z psychológie chcú postupom času vytvoriť lásku. Napríklad
z Harvardskej univerzity, vyjadruje svoj názor v indickej kultúre sa hovorí, „Najprv príde
na tému dohodnutých manželstiev s Jackom manželstvo, potom láska.“ Takže existuje
LaValley, zakladateľom true4ever.
vedomie toho, že je možné vytvoriť lásku.
Študoval som to tak, že som robil interview
LaValley: Vitajte, Dr. Epstein. Bol som veľ- s ľuďmi z dohodnutých manželstiev, nechal
mi inšpirovaný, keď som sa dozvedel, že ste som ich vyplniť určité dotazníky a analyzoval
skúmali spôsoby, akými vzniká láska mimo som získané údaje.
romantických vzťahov, s ktorými sa ľudia zo
Západu väčšinou stretajú. Ja sám som zažil Tou druhou stránkou je to, že po desaťročia výdohodnuté manželstvo a uvedomil som si, že skumníci zo Západu skúmali procesy, v ktorých
princípy kultúry dohodnutých manželstiev a jej sa vytvárajú emocionálne putá. V laboratóriu
pochopenie môžu byť významným prínosom môžete totiž dosiahnuť to, že sa dvaja úplne
pre ľudí, ktorí chcú byť úspešní vo svojich vzťa- neznámi ľudia v priebehu niekoľkých minút
hoch. Keď som sa stretol s Vaším výskumom začnú mať radi alebo sa dokonca do seba
o dohodnutých manželstvách spojeným s Vašimi zamilujú, a to tak, že ich necháte absolvovať
behaviorálnymi štúdiami, v ktorých skúmate, rôzne cvičenia. Nemusíme nechať náš život
ako sa ľudia môžu naučiť ako milovať, cítil som lásky iba na náhodu. Môžeme urobiť A a B až
potrebu sa s Vami skontaktovať a dozvedieť sa po Z a byť veľmi rozvážni pri vytváraní lásky
niečo nové z Vášho výskumu, ktorý by mohol v našom vzťahu. Uvedomiť si túto skutočnosť
naozaj pomôcť ľuďom v tejto dobe.
predstavuje obrovskú výhodu, pretože to znamená, že je možné pre nás na Západe, po prvýkrát
Začal by som tou po stovkách rokov, dať sa skutočne dokopy
„vedeckou“ stránkou. s niekým, kto je pre nás vhodný, a postupom
Na základe výskumu, času s touto osobou vytvoriť lásku.
ktorý ste uskutočnili,
tvrdíte, že veda nám LaValley: Som si istý, že každý chce urobiť
môže pomôcť zaľúbiť správne rozhodnutie a aby to vyšlo na prvýsa. Môžete nám pove- krát. Spomínali ste, že počas rôznych cvičení
dať, čo tým myslíte? a aktivít boli ľudia schopní zažiť pocity lásky.
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Môžete nám dať niekoľko príkladov toho, čo
sa stalo a ako sa to prejavilo?
Dr. Epstein: Pred niekoľkými rokmi som
na univerzite University of California v San
Diegu prednášal na túto tému a pomyslel som
si, že by mohlo byť pre študentov zábavné
vidieť, ako tento proces rozvážneho vytvárania lásky funguje. Takže som nechal prísť
niekoľko ľudí v pároch dopredu alebo som
požiadal poslucháčov, aby sa obrátili k svojmu
susedovi a robili cvičenia. V každom cvičení
sa študentov pýtam, „Na stupnici od jedna
po desať, ako veľmi máte radi túto osobu,
ako veľmi milujete túto osobu, ako veľmi sa
vám páči táto osoba, ako blízko vnímate túto
osobu?“ Najprv zistíme čísla pred cvičením
a potom po cvičení. Výsledky boli jednoducho
pôsobivé. Najjednoduchšie cvičenie nazývam
„hľadenie do duše“. Jednoducho hľadíte veľmi
upriamenie do očí druhej osoby a snažíte sa
pozerať hlboko do duše dotyčnej osoby, pričom
ju nevnímate ako sexuálny objekt. Toto robiac
iba dve minúty výrazne zvyšuje štyri rozmery
emocionálneho puta. Počas iba dvoch minút
môžete naozaj vyvolať v ľuďoch väčší pocit
blízkosti voči druhému človeku. Toto je to
najjednoduchšie cvičenie. Výraznejšie výsledky
môžete dosiahnuť inými cvičeniami. ...
LaValley: To je veľmi zaujímavé. Vo svojej
štúdii dohodnutých manželstiev uvádzate
prípady, v ktorých sa láska postupom času
rozvíjala. Uviedli ste niekoľko faktorov, ktoré
pokračovanie na strane 4
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Rodina, manželstvo
a rodičovstvo

rozprávať. Platí to aj naopak. Bábätka vnímajú pozitívny prínos vo vzťahu dieťaťa a matky.
emócie druhých ľudí a vedia ich rozlíšiť a re- Môžeme ich vnímať ako pomôcky či nástroje,
agujú na ne. Už v 2.-3. mesiaci rozoznávajú ktoré môžu matke pomôcť nechať sa viesť privýraz tváre a tón hlasu, dokážu vnímať aj rodzeným materským inštinktom. Nemýľme si
Ranné obdobie života
svalové napätie, tepovú frekvenciu, rytmus však uspokojovanie potrieb s rozmaznávaním.
(časť prvá „Istota“)
dýchania a podobné prejavy signalizujúce
emočný stav človeka, ktorý ich drží v náručí. Citovo chladná a ľahostajná matka nemôže byť
Prvý rok života človeka je obdobím rýchleho Pozitívne emócie ich upokojujú a negatívne zdrojom istoty. Ak dieťa nemá v rodine inú
rastu a vývoja. Rozvíja sa motorika, poznáva- aktivizujú obranne reakcie.
náhradnú osobu, môže trpieť citovou deprivá
cie schopnosti, zmyslove vnímanie, emócie.
ciou - to je dlhodobým nedostatkom uspokoDieťa sa však rodí na svet bezmocné a závislé, Matka uspokojuje každodenné potreby dieťaťa, jenia potreby lásky, srdečného a intenzívneho
neschopné samostatne uspokojovať potreby kŕmi ho, prebaľuje, stará sa o hygienu, spočiat- vzťahu. Navyše pri dlhodobom nedostatočnom
pre svoj rast. Prostredníkom medzi ním a sve- ku je zdrojom väčšiny podnetov. Uspokojuje prísune primeraných podnetov sa vyvinie
tom je spočiatku hlavne jeho matka, osoba, tiež výraznú potrebu lásky dieťaťa. Vytvára sa celková psychická deprivácia. Býva príčinou
ktorá sa o neho stará a s ktorou si vytvára medzi nimi silný citový vzťah charakteristický porúch vo vývoji osobnosti. Postihuje väčšinu
špecifický vzťah.
vzájomnosťou a potrebou fyzického kontaktu. detí, ktoré od útleho veku vyrastajú v detských
Dieťa v ňom prežíva pocit istoty a bezpečia, domovoch.
Počas tehotenstva sú matka a dieťa jedným a buduje si tak základnú dôveru voči okolitébiologickým celkom. Po narodení sa od seba mu svetu. Tento zážitok je základom pre ďalší Dieťa, ktoré nemá pre nikoho osobný význam
fyzicky oddeľujú, dieťa je však úplne odkázané pozitívny vývoj detskej osobnosti. Je to zdroj, a nie je nijakým človekom citovo akceptované
na starostlivosť matky. Neuvedomuje si hranice z ktorého čerpá silu k prekonaniu ťažkostí a pozitívne hodnotené, ho nebude mať ani
vlastnej bytosti a z jeho pohľadu je matka jeho a sklamaní. Od kvalitnej väzby s matkou sa samé pre seba, bude neisté a dezorientované.
súčasťou. Citlivá matka približuje dieťaťu svet vyvíja vnútorná stabilita dieťaťa a to ovplyv- Malé dieťa preberá názor matky, je pre ňu
v podobe, ktorá je pre neho prijateľná. Takisto ňuje všetky budúce vzťahy v jeho živote. Na určujúci a je preň základ sebahodnotenia. Ak
dieťa sa stáva súčasťou identity matky. Až po vytvorenie takejto väzby musí byt matkina v tomto matka zlyháva, dieťa nemôže získať
prvom polroku života dieťa nadobudne vedo- starostlivosť uspokojujúca, spoľahlivá a kon- potrebnú skúsenosť potvrdzujúcu jeho hodmie, že matka a ono samé sú rozdielne bytosti. zistentná. Znamená to, že tam, kde je matka notu alebo prijateľnosť. Dôsledkom je nízke
vždy pre dieťa, to sa môže spoľahnúť, že jeho sebahodnotenie, v neskoršom veku nízka sebaDieťa komunikuje s matkou cez vyjadrovanie potreby budú naplnené.
dôvera, pochybnosti o sebe. Môže byť príčinou
emócii. Hneď od narodenia dokáže dať na
ťažkostí dôverovať iným ľudom a neschopnosti
javo svoju spokojnosť či nespokojnosť. Tieto V súčasnosti sú populárne staronové metódy nadviazať uspokojujúce a stabilné vzťahy, lebo
prejavy sa naďalej rozvíjajú, bábätko sa do v starostlivosti o bábätká v snahe poskytnúť taký vzťah v citlivom období svojho vývoja
konca druhého mesiaca prvý krát usmeje, do im pocit bezpečia a silného citového naplne- samé nezažilo.
4. mesiaca dokáže vyjadriť svoju radosť a po- nia. Ide napríklad o šatky na nosenie bábätiek,
stupne sa objavujú prejavy zlosti a po 5. mesiaci spanie v jednej posteli s rodičmi, dojčenie na
Mgr. Dana Leka
aj strach. Emočné prejavy sú prvým prostried- požiadanie, masáže novorodencov a dojčiat
kom komunikácie, a to oveľa skôr ako sa naučí a podobne, ktoré majú pri správnom využívaní Pokračovanie v budúcom čísle.
a seba ako spoločníka. Nasleduje úroveň
konárov, ktorá predstavuje prispôsobenie štruktúr a systému rodiny poslaniu,
teda tomu, čo je cieľom a smerovaním či
Zásada siedma: Na zmysel a prin- zmyslom rodiny. Poslednou úrovňou je
cípy orientovaný rodinný systém úroveň listov a plodov, ktoré predstavu(časť prvá „Byť vzorom“)
jú úlohu rodiča ako učiteľa, ktorý riadi
vývin dieťaťa a členov rodiny k integrite,
Ak hovoríme o kvalite rodiny, o jej úspe- teda k sústredeniu okolo harmonického
chu či stabilite, je nevyhnutné prejsť od súhrnu všeobecných, nadčasových a platpólu „prežitia“ k pólu „nájdenia zmyslu“. ných zásad či princípov, ktoré sú spojené
Toto je celoživotnou náročnou prácou so zmyslom bytia a zmyslom rodiny ako
vo vzťahu k partnerovi/partnerke ako celku.
i deťom. Ak sa človek stane rodičom,
prirodzene túži zlepšiť svoju rodinu, na Korene sú pevným základom stromu.
nižšej úrovni zabezpečiť ju hmotne (za- Strom, ktorý má silné korene vrastené
bezpečiť bývanie, jedlo, oblečenie a pod.), hlboko do zeme alebo široko rozvetvena strednej úrovni uspokojiť sociálne né, odolá nepriazni počasia, búrkam či
a kultúrne potreby jej členov (dať vzdela- veterným smrštiam a zároveň je schopný
nie, poskytnúť kultúrne vyžitie, rozvinúť prijímať väčšou plochou potrebnú výživu,
talent a podobne) a na najvyššom stupni čo mu umožňuje mať nádhernú korunu,
zabezpečiť jej psychické a duchovné po- listy a plody. V rodinnom systéme je touto
treby (napríklad dať bezpodmienečnú bázou vzor rodiča - matky a otca pre dieťa
lásku, istotu a bezpečie, rozvinúť ducha, (no zároveň aj manžel/manželka môže byť
charakter).
vzorom správania pre svojho partnera).
Každý človek je príkladom prežívania
Každý rodič počas plnenia misie rodiča a správania pre svoje okolie.
postupuje po akejsi trase prerodu a rozvoja seba a rodiny z nižšej úrovne na vyššiu. Dieťa prichádza po narodení do rodiny so
Túto trasu možno prirovnať k stromu, zjavnými či skrytými základmi zdedenýktorého korene predstavujú dôveryhod- mi od predkov - rodičov, starých rodičov,
nosť, ktorej podstatou je spôsobilosť „byť atď., čoho nositeľom je genetická výbava.
pozitívnym vzorom“. Kmeň predstavuje No z hľadiska geneticky nepodmienených
vzťah úcty a ohľaduplnosti, ktorého pod- aspektov psychiky - napríklad intelektu,
statou je spôsobilosť sprevádzať druhého tvorivosti, vyšších emócií a vôle, je akousi
človeka jeho rastom a poskytovať mu rady čistou tabuľou, do ktorej sa postupne vply-

Zásady šťastného rodinného
života

2 www.federaciarodin.sk

vom skúseností a učenia zapisujú všetky
informácie. Úlohou rodiča je poskytnúť
dieťaťu výchovné prostredie, ktoré je zamerané na žiaduci a pozitívny rozvoj jeho
osobnosti tak, aby všetky zápisy na tejto
čistej tabuli boli pre dieťa perspektívnym
prínosom. Výchovné prostredie rodiny
samozrejme tvoria rodičia a oni sami sú
jeho nosnou súčasťou.
Dieťa vníma rodičov ako vzor dokonalosti,
ako bytosti, ktoré sú preň prirodzenou
autoritou, túži ich napodobňovať a stať sa
takými, akými sú oni. Rodičia sú autoritou, ktorej sa deti od narodenia prirodzene
podriaďujú, ktorej prispôsobujú kontrolu
vlastného prežívania a správania. Byť
vzorom prežívania a správania alebo byť
osobným príkladom pre dieťa je kľúčová, no zároveň veľmi náročná výchovná
metóda, ktorá si od rodiča vyžaduje osobnú kontrolu, sebaref lexiu a sebakritiku,
zmysel pre zodpovednosť, sebadisciplínu,
otvorenosť a tvorivosť. Nie je totiž žiaduce očakávať od dieťaťa niečo, čoho sám
rodič vo svojom správaní nie je nositeľom!
Čo sa dieťa v rodine od rodičov naučí, to
sa stane základom či jadrom jeho osobnosti a významne to určí smer a kvalitu
jeho života.
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.

mierové centrum Čong Šim (bolo dokončené
v roku 2012). 22. novembra sa v Londýne
uskutočnil európsky Globálny festival mieru
(Global Peace Festival - GPF). V tento deň
zároveň vo všetkých európskych krajinách
prebiehali lokálne stretnutia, počas ktorých
účastníci okrem iného mohli v priamom
prenose prostredníctvom internetu sledovať
udalosť z Londýna. Bol to jeden z niekoľkých
takýchto festivalov organizovaných počas
roku po celom svete.

Obdobie 2008-2009
17. marca 2008 zomrel syn Hjo Džin. 11. apríla
sa s Soulskom olympijskom parku (Kórea)
uskutočnilo Zhromaždenie konečného vyhlásenia pre oslobodenie Božej domoviny.
18. apríla bol v Kórei za prezidenta Federácie
rodín (FFWP ) za svetový mier vymenovaný
reverend Mun Hjong Džin, ktorý prebral štafetu po Dr. Kwak Čong Hwan. Zároveň sa reverend Mun Hjong Džin ujal postu prezidenta
kórejskej FFWP, ktorý dovtedy zastával Dr.
Hwang Son Džo. 17. mája sa vo Washingtone,
DC, uskutočnilo medzináboženské požehnanie manželstva s témou „Svetový mier prostredníctvom ideálnych rodín“, na ktorom sa
taktiež zúčastnili páry duchovných z rôznych
denominácií. 19. júla v Kórei, oblasť Gapjong,
havarovala helikoptéra s manželmi Munovcami a 14 členmi rodiny a spolupracovníkmi.
Napriek zvyčajným tragickým koncom havárií helikoptér všetci v helikoptére nehodu prežili s drobnými zraneniami a stihli ju opustiť
pred jej následným výbuchom. 28. októbra
sa v Kórei začalo s výstavbou multifunkčného kultúrneho komplexu s názvom Svetové

15. januára 2009 sa v Kórei a následne 31.
januára v New Yorku, USA, uskutočnila Ko
runovácia pre autoritu a oslobodenie Boha,
Kráľa kráľov. 31. januára sa v New York City,
USA, uskutočnilo medzináboženské a medzikultúrne požehnanie manželstva s témou
„Oslava života a lásky“, na ktorom sa taktiež zúčastnili páry z rôzneho náboženského
a kultúrneho prostredia. Od 28. februára do
25. apríla sa v súvislosti s Medzinárodným
rokom zmierenia vyhláseným OSN konalo
po celom svete podujatie Globálne mierové
turné 2009 (Global Peace Tour 2009) s témou
„Nová vízia pre mier v 21. storočí“. V marci
bola známym a prestížnym juhokórejským
nakladateľstvom Džim Jong Sa vydaná autobiografia reverenda Muna pod názvom
„Svetoobčan milujúci mier“. V slovenčine
táto kniha vyšla v roku 2011 pod názvom
„Hľadanie strateného mieru“. 12. apríla sa
v New Yorku, USA, spustil program výchovy,
vzdelávania a praktizovania lásky s názvom
„Pastorácia milovaním života“, ktorého cieľom
je, aby ľudia zažili, pochopili a zdedili pravú
lásku Boha a stali sa generáciou mieru. 19.

Prejavy zakladateľov

v kráľovstve mieru. ...

apríla sa v Kórei uskutočnil prvý Pohár mieru
v loptových hrách (Wongu Peace Cup). Jedná
sa o turnaj v športoch, v ktorých sa prevažne
používa lopta. 1. júna sa v kongresovom
centre COEX v Soule, Kórea, uskutočnilo
slávnostné zhromaždenie v súvislosti s vydaním autobiografie reverenda Muna. Pri tejto
príležitosti reverend Mun predniesol prejav
s názvom „Svet pravého mieru a mierové
ustanovenie OSN typu pravého rodiča“. Po
tom, ako bol v roku 2007 pre manželov Munovcov zrušený zákaz vstupu do schengenského priestoru z dôvodu jeho neoprávnenosti,
pricestovali 17. júla do Európy na otvorenie
4. ročníka futbalového turnaja Peace Cup
(Pohár mieru), ktorý sa konal od 24. júla do
2. augusta v Španielsku. Taktiež po dlhých
rokoch navštívili ďalšie krajiny západnej
Európy. 1. augusta reverend Mun predniesol
v Seville, Španielsko, prejav s názvom „Vytváranie sveta pravého mieru prostredníctvom
turnajov v loptových hrách“. 14. októbra sa
uskutočnilo celosvetové požehnanie manželstva okolo stodesaťtisíc snúbeneckých
a manželských párov. Hlavná udalosť sa
udiala v Kórei v areáli univerzity Son Mun
(Sun Moon university), kde sa zhromaždilo
približne 11 tisíc párov. Ďalšie páry z celého
sveta sa obradu zúčastnili simultánne prostredníctvom internetu. Počas obradu zazneli
požehnania od predstaviteľov judaizmu, budhizmu, konfucianizmu, kresťanstva, islamu
a iných vierovyznaní. 16. novembra sa v Kórei
uskutočnilo požehnanie manželstva druhej
generácie požehnaných rodín z celého sveta.
Pokračovanie v budúcom čísle.

ambasádori mieru a „Rodičovská OSN“ budú
stáť na čele úsilia o úplné odstránenie satanoPreto pri tejto slávnostnej príležitosti vy- vých stien a opevnení, ktoré v mnohých vrshlasujem pre celé nebo a zem hlavné zása- tvách zväzujú zem, a o obnovenie harmónie
dy nebeského zákona, na základe ktorého a mieru medzi politickými stranami, náboľudstvo a všetko, čo bolo stvorené, znova ženstvami, rasami, kultúrami a národmi. ...

Vytváranie sveta pravého mieru prostredníctvom turnajov v loptových
hrách
(Prejav reverenda Son Mjong Muna z 1. au- nadobudnú svoje oprávnené pozície.
gusta 2009, Sevilla, Španielsko)
Po prvé, táto doba, ktorá nás postupne pri... Dnes je 1. augusta, je to deň, v ktorom vádza k roku 3000, bude „dobou revolučsme zorganizovali oslavu novej historickej nej zmeny po príchode neba“. V tejto novej
udalosti, počas ktorej pred celým nebom dobe Boh už nebude obeťou princípu oba zemou vyhlasujeme založenie novej, sku- novenia na základe odškodnenia. Bude to
točne mierovej svetovej OSN typu pravého doba, v ktorej Kráľ kráľov vládne duchovrodiča. ...
nému i fyzickému svetu svojou oprávnenou
autoritou. Bude to doba prozreteľnostného
Pri tejto príležitosti, ktorá má mimoriad- útočišťa, počas ktorej sa zem vráti do svojny význam, sme moja manželka a ja oslá- ho pôvodného stavu, s oblasťou Pacifiku
vili našu korunováciu, zlaté výročie našej ako centrálnej osi. Ľudia už ďalej nebudú
svadby, a úspešne sme usporiadali Turnaj mimo vplyvu éry nového spôsobu Neba
kozmickej harmónie Kaina a Ábela o pohár a nového nebeského zákona. Preto musíte
mieru v súťaži s guľatou loptou, ktorý trval žiť transparentným životom a každý váš
trinásť dní. Jedného dňa sa to stane festi- skutok musí byť čistý ako krištáľ.
valom mieru pre celé ľudstvo a prevýši aj
olympijské hry. ...
Po druhé, musíme uskutočniť revolúciu vo
výchove všetkých ľudí o hodnote absolútnej

Toto je ten deň, po ktorom Boh túžil odvte- sexuálnej etiky, to znamená o ústave Neba,
dy, čo stvoril svet. Po desaťtisíce rokov odo pričom Boh je akoby jej vertikálnou, absolútdňa, keď tí, ktorých stvoril ako svoje deti, nou osou. To je jediný spôsob ako odovzdať
Adam a Eva, poškvrnili nebeský pôvod pravú, dobrú líniu celému ľudstvu. To je cesa skryli sa v temnote, Boh čakal v nevyslo- ta k dosiahnutiu Božích ideálnych pravých
viteľnej bolesti a utrpení. Netrpezlivo oča- rodín. Odteraz bude sexuálna čistota, čistota
kával deň, v ktorom by mohol nastúpiť na línie a čistota lásky výchovnou filozofiou pratrón Kráľa kráľov, aby mohol znova objať vej ľudskej rasy.
svoje stratené deti a stvorenie, a žiť v radosti po celú večnosť v posvätnej vláde mieru Po tretie, noví reprezentanti kráľa mieru ako
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Po štvrté, medzikultúrne, medzinárodné požehnanie manželstva je najvhodnejším spôsobom pre vytvorenie pravých rodín, ktoré
očistia líniu padlej ľudskej rasy a vybudujú
mierové kráľovstvo. Zmierenie a mier príde
napokon cez pokrvnú líniu. ...
Po piate, Boh nás stvoril ako svojich partnerov v láske a pripravil pre nás - pre svoje deti
- svet prírody ako dar. Boh by nenechal svoje
deti žiť v neúrodnej púšti bez akejkoľvek nádhernej scenérie. Preto sme všetci ľudia povinní chrániť a milovať svet prírody tak, ako to
robí Boh. ...
Dámy a páni, ktorých vás vybralo Nebo! Som
si istý, že to všetci cítite z posolstva, ktoré
som práve prečítal, pretože ľudstvo vstupuje do novej prozreteľnostnej doby, v ktorej
bude zem priamo pod vládou novej nebeskej
cesty a nového nebeského zákona. To je nová
prozreteľnostná doba oblasti štvrtého a pôvodného Adama, v ktorej nikto nemôže vojsť
do nového Nebeského kráľovstva, ak nezdedí
Boží nový štandard srdca na základe Jeho pôvodnej povahy. ...
Úplné znenie sa nachádza na
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

?

FFWP na Slovensku

Udalosti

Sú dohodnuté manželstvá je- Požehnanie manželstva
Prezident: Ing. Igor Koromház
diným spôsobom, ako prijať 24. marca 2012 sa vo Svetovom mierovom
prezident@federaciarodin.sk
požehnanie manželstva?
centre Čong Šim, Kórea, uskutočnilo po- Kontakt:

Požehnanie manželstva môžu
prijať všetky či už snúbenecké
alebo zosobášené páry, ktoré sú odhodlané
naplniť svoje manželstvo, zachovávať vernosť,
nerozviesť sa a vychovávať svoje deti v tradícii sexuálnej zdržanlivosti do manželstva
a dodržiavania vernosti v manželstve.
Čiže pre prijatie požehnania manželstva nie
je podstatné, či sa jedná o dohodnuté manželstvo alebo o manželstvo z lásky (tento
termín označuje manželstvo tých, ktorí sa
sami „našli“, pričom sa predpokladá, že ich
vzťah je založený na vzájomnej zaľúbenosti).
V konečnom dôsledku to totiž vôbec nie je
dôležité, pretože v oboch prípadoch sú na
začiatku dvaja ľudia, ktorí sa rozhodli pre
manželstvo. Dôležité je však to, na čom ich
manželstvo stavia. Ak stavia iba na prvotnej
sympatii alebo zaľúbenosti partnerov, tak
v podstate nestojí na žiadnom základe. Ak je
tam však zo strany partnerov jasné a pevné
rozhodnutie vytvoriť a napĺňať manželstvo
po celý život, spoločne riešiť prípadné ťažkosti a spoločne sa tešiť z úspechov, tak je
tam niečo, čo ich navzájom spája a vedie
k zavŕšeniu veľkolepého diela zvané manželstvo a rodina. Lebo ako sa hovorí, nie
ten je majster, ktorý začne, ale ten, ktorý
aj dokončí.

žehnanie manželstva, kde sa zhromaždilo
približne 2500 párov a 15000 divákov. Ďalšie
páry z celého sveta sa obradu zúčastnili
simultánne prostredníctvom internetu. Počas
obradu zazneli požehnania od predstaviteľov
budhizmu, konfucianizmu, kresťanstva, islamu.
Udalosť sledoval aj odborník na dohodnuté
manželstvá Dr. Robert Epstein. Požehnanie
manželstva, ktoré udeľujú manželia Munovci už niekoľko desaťročí, podčiarkuje
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. Reportáž o tejto udalosti
priniesla aj britská televízna stanica Channel
4, bližšie informácie o nej sa nachádzajú na
http://www.federaciarodin.sk.

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

Medzinárodný deň rodiny
Časopis a Vy
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny
(15.5.) Univerzálna mierová federácia (UPF) V prípade, že Vám nejaké číslo časopisu chýba
v spolupráci s Federáciou rodín zorganizovala alebo poznáte niekoho, kto by ho rád obdržal,
8. mája 2011 v Nitre v obchodnom dome kontaktujte našu redakciu. V prípade, že máte
Max osvetovú akciu, na ktorej záujemco- prístup na internet, môžete si stiahnuť všetky
via dostali nielen informácie o tomto dni doteraz vydané čísla a prípadne si ich vytlačiť.
a o dôležitosti rodiny, ale taktiež darček od
detí v podobe ručne zdobených knižných Ak máte návrhy na nové rubriky alebo radi
píšete, pošlite nám svoje návrhy alebo prís
záložiek na tému rodiny.
pevky. Radi ich prehodnotíme a uverejníme.

je faktorom, ktorý je pravdepodobne najviac RODINA A SPOLOČNOSŤ - 17
zodpovedný za rozvoj lásky. Tým sa myslí
Ročník 8 - Číslo 1 - 2012
ste zistili. Mohli by ste o nich niečo povedať? skutočná oddanosť, nie ten typ, ktorý často
vytvoríme v tunajších manželstvách, a ktorý Vydavateľ: Federácia rodín za svetový mier
Dr. Epstein: Uskutočnil som nedávno dve je iba formálny. Skutočná oddanosť znamená, IČO: 31769829
štúdie o ľuďoch žijúcich v dohodnutých man- „Naozaj budem s Tebou v dobrom i zlom, v zdraví Číslo účtu: 4010092904/3100
federaciarodin@federaciarodin.sk
želstvách. V prvej štúdií som sa ich pýtal i v chorobe.“ To ma viedlo k vytvoreniu teórie E-mail:
Web: http://www.federaciarodin.sk
otvorené otázky, aby sa rozhovorili. Z mojej nazvanej Teória zraniteľnosti emocionálneho
strany to bola prieskumná štúdia, nikto doteraz puta. Tieto faktory vyvolávajú u ľudí pocit Redakcia: FFWP Nitra
neskúmal, ako vzniká láska v dohodnutých zraniteľnosti voči druhej osobe a keď sa dvaja
Žilinská 3
manželstvách. Vieme, že keď vznikne, môže ľudia cítia zraniteľní v rovnakom čase, spája
949 01 Nitra
Tel.: 037/658 8252
byť dokonca stabilnejšia než láska, ktorá sa ich to. Preto dôvod, prečo je oddanosť taká
0918/518 238
objaví v manželstvách z lásky. Existuje veľmi silná pri vytváraní emocionálneho puta, je
zaujímavá štúdia uskutočnená v Indii, ktorá v tom, že oddanosť je najvyšším vyjadrením E-mail: rodinaaspolocnost@federaciarodin.sk
porovnávala lásku v manželstvách z lásky s lás- zraniteľnosti. Keď sa jasne rozhodnete byť Web: http://www.rodinaaspolocnost.sk
kou v dohodnutých manželstvách, a výsledky s niekým bez ohľadu na čokoľvek, tým vlastne Šéfredaktor: Miroslav Rybár
boli naozaj pôsobivé. V manželstvách z lásky vyjadrujete, „Som úplne zraniteľný voči tebe. Redakčná rada: Eva Slováková (predseda),
je najprv veľa lásky, avšak postupom času sa Bez ohľadu na to, čo sa stane, budem tu pre
Miloš Procházka,
Marcela Verešová,
vytráca. V dohodnutých manželstvách nie je teba.“ A ak dvaja ľudia navzájom uskutočnia
Braňo Pauk
na začiatku takmer žiadna láska, ale potom sa takéto vyjadrenie oddanosti, stávajú sa veľmi
postupom času rozvíja a približne po piatich blízkymi, a ak každý z nich žije podľa tejto Periodicita: Občasník
Cena: Nepredajné
rokoch prekoná lásku v manželstvách z lásky. oddanosti, postupom času sú si ešte bližší.
Grafická úprava: Redakcia
Po desiatich rokoch je dvakrát silnejšia. Takže
v mojej prvej štúdii sa jednoducho pýtam ľudí Robil som interview s vysoko vzdelanou ženou Tlač: Polygrafia Dominant, s.r.o., Nitra
v dohodnutých manželstvách, „Ako veľmi ste z Pakistanu a povedal som jej, „Na stupnici Distribúcia: Súkromní distribútori
1000
milovali svojho partnera, keď ste sa zosobášili? od jedna po desať, pričom jedna je najnižšie Náklad:
Registračné číslo MK SR: 3391/2005
Ako veľmi ho milujete teraz? Čo si myslíte, čo a desať je najvyššie, ako veľmi ste milovali Evidenčné číslo: EV 1986/08
spôsobilo, že sa láska rozvíjala?“
svojho manžela v deň sobáša?“ Odpovedala, ISSN (online): 1336-7765
„Nula.“ Opýtal som sa jej, „Ako veľmi ho ISSN (tlačené vydanie): 1336-7412
Druhá štúdia je podrobnejšia a väčšinou sa milujete teraz?“ a ona odpovedala, „Jedenásť.“ Copyright: Federácia rodín za svetový mier.
realizuje prostredníctvom internetu na web- Spýtal som sa jej, „Ako dlho ste zosobášení?“ Za obsah príspevkov zodpovedá ich autor.
stránke arrangedmarriagesurvey.com. V tejto a ona odpovedala, „45 rokov.“
Názory redakcie nemusia vyjadrovať oficiálne
štúdii sme porovnávali 36 rôznych faktorov,
stanovisko Federácie rodín za svetový mier.
ktoré môžu postupom času prispievať k rozKopírovanie a rozširovanie celého časopisu
voju lásky. V oboch štúdiách tým najväčším Úplné znenie sa nachádza na
v tlačenej alebo elektronickej forme je povolevýsledkom alebo zistením bolo to, že oddanosť www.federaciarodin.sk
né bez súhlasu vydavateľa.
pokračovanie zo strany 1
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