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6 Moje přání: pravá láska

Láska je cesta

1
„A teď vám chci ukázat ještě
mnohem vzácnější cestu“
(1 Kor 12,31)
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Dobře si prohlédni fotografii!
Jsou na ní dva staří lidé, muž a žena, kteří
spolu kráčejí.
Jsou těsně vedle sebe. Vyvolávají v nás pocit,
že když se jeden zastaví, druhý na něj počká,
aby pokračovali v chůzi společně. Jejich stopy
zůstávají v písku, další jsou smývány mořskou
vodou. Je to tak i po letech…
Někdo se ptá staré ženy: „Jak jste dokázali
zůstat spolu po 65 let?“
A ona, potěšena otázkou, odpoví: „Narodili
jsme se v době, v níž se to, co se pokazilo,
spravilo, protože to mělo svou hodnotu a
nevyhazovalo se to do odpadků.“

Tuto noc, tak jako po
všechny noci, spí společně.
Jeden vedle druhého, po
dlouhé procházce na pláži.
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1. Zamysli se nad manželským životem těchto stařečků. Představ
si, jak se mohli seznámit. Jakou cestou se ubíral jejich vztah, že
dosáhli stáří a pořád se mají velmi rádi?
Začínáme:
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Představ si ten příběh!
Nejprve on ………………………………………………………………………………………………………………
Potom se přiblíží a řekne jí…………………………………………………………………………………
Další den se setkají, aby…………………………………………………………………………………….
Později,…………………………………………………………………………………………………………………...
Zavolá ji poté, co se před hodinou viděli a …………………………………………………..
Začínají spolu chodit, když on………………………….
Cítila se s ním dobře, když…………………………………
A on s ní, protože……………………………………………….
Vzali se a……………………………………………………………….
Uplynuly roky a ona se stále cítí………………………………………………………………………………
On jí důvěřuje, protože……………………………………………………………………………………….
Ona mu důvěřuje, protože……………………………………………………………………………………….
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Přemýšlej nad otázkou: Jak podle tebe vzniká vztah lásky? Láska je stále
stejná? Jak se s časem mění?

3

Podíváme se nyní na lásku jako na cestu. Po každé fázi napiš, jak bys ji
pojmenoval podle toho, co je napsáno v bublině.
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Láska je cesta

První fáze:

Druhá fáze:
Jak se mi líbí být
s ním!

Jak je mi dobře,
když si s ní
povídám!
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Třetí fáze:

Láska je cesta

Čtvrtá fáze:
Chci s tebou sdílet
svůj život. Budu tě
navždy milovat.
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Láska je cesta
4 Teď

jsi protagonistou ty. Rozděl čtyři fáze mezi své spolužáky.
Podle fáze, kterou jsi dostal, tě požádáme, abys poslal whatsapp
své hypotetické dívce/chlapci.

Pokud to učitel dovolí, můžete použít své mobily a poslat si
zprávu.
Teď si řekněte, jaké věty jste použili v jednotlivých fázích.
FÁZE 1

FÁZE 2

FÁZE 3

FÁZE 4

Využijeme toho k tomu, abys přemýšlel o způsobu, jak komunikujeme.
Myslíš si, že opravdový vztah se buduje takto?
_______________________________________________________
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5 Poté,

co jsi uvažoval o fázích lásky, ti ukážeme tři obrázky.
Prohlédni si je!

Trochu se namáhej a snaž se vybrat obrázek, který podle tvých kritérií
představuje smysl Lásky. Vysvětli svůj výběr.
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Schodiště

Spirála

Rovná čára

Jak bys vyjádřil lásku?
Jako schodiště, rovnou čáru, nebo spirálu?

6

Porovnáme fáze lásky s tím, co se děje v hrách, kdy je třeba
postoupit na další úroveň, jako Candy Crush.

Dokud nedosáhneš cíle v každé
fázi, nemůžeš postoupit do další
úrovně. Nemůžeš pokračovat.
Hráč se snaží ze všech sil
dosáhnout cíle trpělivě,
pozorováním, uvažováním nad
každým pohybem, nad každou
příležitostí ke hře…, a pokud to
nedokáže, hra končí poselstvím:
Úroveň nepřekonaná!
Nedosáhl jsi cíle!
Zkus to znovu.
A hráč začíná znovu.
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Zamysli se, jak je možné přirovnat popis hry s fázemi lásky, se
vztahem dvojice. Řekni to svým spolužákům.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
V této hře, kterou jsme uvedli jako příklad, když život končí, žádáme
o pomoc přátele a využíváme kontakty.
Myslíš, že i v lásce je třeba být doprovázený?
A žádat o pomoc, když ji máme zapotřebí?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

7.

Ale láska není hra. Někdy by se udělalo víc, kdyby byly označeny
omezení a řekly nám:

Zkus to znovu! Dej mi více životů.
Tvůj život ale není hra. Život je tvůj. Ty ho musíš žít, počínaje tvou
svobodou, tvým rozumem, tvou vůlí, tvým tělem a celou tvou osobou.
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Láska je cesta a je to také povolání. Má start
a cíl.
Úvodní výkop odpálí ten druhý. Pohled, úsměv, způsob
pohybu, řeči… Někdo, aniž bych si toho všiml, ovládne mé
myšlenky a mé city. Nedokážu na něj přestat myslet!
Nedokážu na ni přestat myslet! Jsem na startu lásky!
Láska se neplánuje, ale objeví se a přijímá.
To ale není konec, to není úplná láska. Je nezbytné
vzájemné poznání: já a ty. Když se znám, mohu tě milovat.
Fáze lásky mě učí milovat. Je důležité nepředcházet
žádnou fáfázi, nezničit žádný okamžik a žít každou chvíli
tak, že si ji maximálně užívám, aniž by mi unikl jakýkoliv
detail, a tak dosáhnu cíle v plnosti.
Uvědom si, že na té cestě nejsi sám. Vztah s tvými
rodiči, tvými bratry, profesory a přáteli, ti může pomoci.
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