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ZAČÁTEK LÁSKY

Odlišná těla

1
„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána
každému z nás“
Rom 12,6
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Odlišná těla
„Máme rozličné dary podle
milosti, která byla dána
každému z nás“

ZAČÁTEK LÁSKY

(Řím 12,6)

?

Jsi hlavním hrdinou tohoto příběhu, a proto ti navrhujeme, abys
odpověděl/a na zdánlivě jednoduchou otázku:
Kdo jsi?

Nejdřív bys měl/a uvést své JMÉNO, aby ses představil/a.
Potom bys měl/a upřesnit, zda jsi MUŽ nebo ŽENA.

Pro větší upřesnění budeš vyprávět něco o sobě – jsem SYN/DCERA…
– a uvedeš další podrobnosti, jako jsem bratr/sestra…, kamarád/ka…,
snoubenec/ka…
To vše tě charakterizuje a vymezuje, jsi jedinečný/á. Je to tvoje
IDENTITA.
Odpověď na otázku „kdo jsem?“ často nacházíme prostřednictvím druhých lidí,
nejen v sobě, ale i mimo sebe.
Sociální, rozumový, citový, duchovní a tělesný rozměr ti pomáhají v procesu
utváření tvé IDENTITY.
Jsem jedinečný/á. Jsem jiný/á než TY.
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Podívej se na tuto fotografii.
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Dokážeš určit, zda je to chlapeček nebo holčička? Proč to
nedokážeš? Jaké údaje ti chybí?

2 V Národním muzeu královny Sofie ve Španělsku jsou vystaveny tyto
sochy lidského těla v reálné velikosti. Dokážeš určit, která je postavou
ženy a která muže? Máš více údajů než u předchozí fotografie?

(Muž a žena, socha Antonia Lópeze)

Dokázal/a bys uvést rozdíly jako v hodině přírodopisu?
3
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2 Nyní ti ukážeme sérii fotografií. Dokážeš určit, zda části těla,
které na nich jsou, odpovídají muži nebo ženě? Najdi odpovídající
mužský a ženský znak.

ZAČÁTEK LÁSKY
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Odlišná těla
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3 Uděláme malý pokus se čtyřmi dobrovolníky – dvěma chlapci a dvěma

děvčaty:

Pozveme dobrovolníky, zvlášť chlapce a zvlášť děvčata,
aby zahráli scénku: dva kamarádi/dvě kamarádky se po
delší době potkají na ulici. Důležité je, aby zdůraznili
pocity, které v nich vyvolá setkání s
kamarádem/kamarádkou, a aby to vyjádřili slovně i gesty.
Ostatní ze skupiny sledují a poznamenávají si rozdíly v
tom, jak ve stejné situaci vyjadřují své pocity chlapci a
jak děvčata.

Dvojice děvčat

Dvojice chlapců

Charakteristiky

4 Můžeme na základě toho, co jsme viděli, říci, zda mezi muži a
ženami existují jen tělesné rozdíly?

A ostatní rozměry?
Spolu se svými spolužáky zjisti tyto rozdíly:
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Rozměr

Muž

Žena

Tělesný

Citový

Rozumový

Sociální

Duchovní

Může ti pomoci, když se zamyslíš nad tím, jak se oblékají, pohybují a jak
gestikulují, jak chodí, jak dávají najevo své pocity, jaká slova a slovní obraty
používají. Jaký mají vkus a koníčky. Jaké hrají hry, jaké navazují vztahy, jak řeší
konflikty…
Doporučujeme ti, abys i nadále sledoval rozdíly mezi muži a ženami.
Podívej se na svou maminku a na svého tatínka, strýce a tetu,
dědečka a babičku, učitele a učitelku, kamaráda a kamarádku. Sleduj
jejich vkus, zvyky, návyky, způsob chování, reakce…
Jak tě objímá tatínek a jak maminka, jak na film o lásce reaguje tvůj
bratr a jak sestra, jak se ve třídě vyjadřuje učitel a jak učitelka…
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5 Podívej se na tyto filmy a zamysli se nad následujícími otázkami:

1

https://www.youtube.com/watch?v=PXB8B2qpRBg

2

http://www.youtube.com/watch?v=NmVlX6vf_ok

Jak nám společnost prezentuje rozdíl mezi muži a ženami? Jako
konkurenci?

A rovnost? Práva?

Zjištění, že druhý člověk má jiné tělo než já, mě vede k
zamyšlení nad vlastní identitou a nad odlišností od druhého
člověka. Proč se lišíme? Proč jsem jiný/á než ty?
Rozdíl vypovídá o SEXUALITĚ. Tělo nese znaky mužského
nebo ženského pohlaví.
Tělo je součástí OSOBNOSTI, a proto také SEXUALITA je součástí
OSOBNOSTI.
Tato dvojakost nás nerozděluje, spíše má za následek stejnou
DŮSTOJNOST.
V těle, které nese znaky pohlavní odlišnosti, je vepsáno povolání ke
komplementaritě. Nemám to, co máš ty. Ty nemáš to, co mám já.
Rozdíl vyvolává darování sebe sama jako dar druhému.
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