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Co mi brání integrovat
mou sexualitu?

Fragment nástěnné malby v poustevně Vera Cruz de Maderuelo (Segovia) ze 12.st.
V současnosti v Pradu (Madrid).
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„Neboť jdou od zla ke zlu a ke mně se neznají“
(Jer 9,2)
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Tyto obrázky již znáš. Kdybys chtěl v těchto pokojích najít
nějakou věc, kde bys ji nalezl dříve?

Kdybychom v pokoji zhasli, musel bys hledat poslepu … Ale i tak, kde by bylo
jednodušší něco najít?
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Co myslíš, že může znamenat SVĚTLO a TMA ve tvém vlastním
životě? Ve tvém srdci, vůli, ve tvých činech, citech?

Máš s tím zkušenost?

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo
na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo
nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě
svítí a tma je nepohltila. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého
člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal,
ale svět ho nepoznal“
(Jan 1,1-5, 9-10)

Předcházejícím textem začíná evangelium svatého Jana. Myslíš, že tento
text má co dělat s tebou? S tvým životem, s tvojí zkušeností se
SVĚTLEM a tmou?
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Pravé světlo, které osvěcuje každého
člověka, osvěcuje také mě, moji osobu, mé tělo,
mou sexualitu.
Tma, temnota, zahaluje mé pravé lidské
bytí. Temnota mi nedovoluje integrovat moji
sexualitu ve všech aspektech mého života.
Rozkládá mě, snižuje mě do jiného postavení,
které neznamená být skutečně ČLOVĚKEM.
Tato temnota je mojí součástí a také
součástí světa, který nezná nebo NECHCE znát
SVĚTLO = HŘÍCH.
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Zastav se! A podívej se na tento obrázek. Co v tobě evokuje?
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Představ si, že jsi to ty tváří v tvář SVĚTU, tváří v tvář
společnosti, ve které žiješ, tváří v tvář tvému okolí. Jakým směrem bys
nakreslil šipku té nitě? Z klubka do mozku, či z mozku do klubka?
Vytvořte se svými spolužáky dvě skupiny: těch, co si myslí, že
nit vede jedním směrem, a těch, co si myslí opak. Můžete
sdílet své myšlenky.

Postoje

Myšlenky

Společnost se zmocňuje mých
myšlenek…

.
.
.

Plním si hlavu tím, co mi
společnost nabízí…

.
.
.
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V jaké společnosti žijeme? Co ti nabízí svět? Co si vezmeš? Co
odmítneš?
Teď je chvíle sdílet se svými spolužáky všechny informace, které se ti
podařilo shromáždit ohledně pohledu, který má na sexualitu společnost.

Po zhlédnutí všech obrázků, videí atd. vás zveme, abyste
po skupinkách vytvořili seznam těch hodnot, které společnost
o SEXUALITĚ nabízí.
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Dokázali byste ve skupinkách najít ve výkladovém slovníku
následující slova?
Žádostivost
Pansexualismus
Hédonismus
Myslíš, že společnost předává tyto myšlenky?_______________
Jaký je mezi těmito třemi pojmy rozdíl?
___________________________________________________
___________________________________________________
Myslíš, že tyto tři přístupy podporují nebo zabraňují integraci tvé
sexuality? Přemýšlej a sdílej se svojí skupinkou a pak se třídou.
_________________________________________________
_________________________________________________

Společnost mi ukazuje sexualitu, která není
autentická, která neodpovídá pravdě o ČLOVĚKU.
Hodnota sexuality se překrucuje, je redukovaná na
pouhé GENITÁLIE. Hodnota mé OSOBY je redukována.
Přestávám být sám sebou, abych se stal PŘEDMĚTEM, po
kterém lze toužit, dá se koupit a dá se POUŽÍT či
využít.
Také moje vlastní temnota, můj nepořádek, můj hřích
mi brání, aby moje tělo a jeho řeč byly prostředky, jak
MILOVAT a jak DÁVAT. Když hřeším, způsobuji ochuzení
celé mé osoby a stávám se prostředkem k vyjádření
a prožívání EGOISMU, který mě zanechává zraněným.
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