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Proč já hloupá si nevzala Pištulu Hufnágela?

Vztah bývá i po dlouhá období pouze optimum v mínusu
Se ženami/muži je to těžké, ale bez nich je to ještě těžší.



Lidé nerozumí ani vztahům, ani rozchodům

Takto si lidé představují lásku
Ta hory nepřenáší

Toto je reálná láska
Ta hory přenáší

Lidé mají pocit, že vztah stojí a padá romantickou láskou (jedno silné
lano), tedy ostatní věci opomíjejí.

Vztah  je  ale  jako  pavučina  drží  díky  mnoha  nitkám,  které  se  dají
postupně zpřetrhat.

Při pokusech zachránit vztah, bojujeme o každou nitku.



Existují tři zcela odlišné skupiny bytostí, 
přesto lidé se k nim chovají jako by byli stejní

Reální cizí lidé
similia silibus curentur Reální blízcí lidé Fantazijní

postavy

"Můj  vztah  k  zelenině  je  veskrze
pozitivní.  Žádám  ovšem,  aby  mezi
mne  a  ji  byl  vsunut  transformační
mezičlánek, který se jmenuje prase."



Jak se Herodes Veliký chtěl rozejít s Mariamme
Herodes  Veliký,  který  neblaze  proslul  vyvražděním  betlémských

neviňátek, měl deset právoplatných žen: od osmi měl potomky, a to devět
synů  a  pět  dcer.  Ale  jen  jediné  ženě,  židovce  Mariamme,  patřila  jeho
upřímná  láska.  Herodes  pocházel  z  plebejského  Idumejského  rodu  a
Mariamme,  jakožto  nefalšovaná  židovská  aristokratka,  jím  ze  srdce
pohrdala a strojila proti němu úklady. Čím více jej nenáviděla, tím více ji
on  miloval.  Nakonec,  po  zinscenovaném  procesu  ji  nechal  popravil.
Josef Flavius píše: "Mariamme, dcera Makabejců, šla na smrt vzpřímená a
rdá, aniž dala v obličeji co najevo." (Židovské starožitnosti, XV, 7, 5) 

Když však byla Mariamme mrtva, vzplála králova vášnivá touha po
ní ještě prudčeji. Podlehl zcela své bolesti, bloudil v paláci od místnosti k
místnosti  a  volal  její  jméno.  V  těžké  depresi  se  odebral  Herodes  do
Sebaste, kde byl s Mariamme sezdán. Vzpomínky na tuto šťastnou dobu
však zhoršily  jenom jeho rozervanost,  která  ho přivedla  téměř  na okraj
smrti. (volně citováno podle Kroll G. (1973))



Proto muž opustí svého otce i matku a přilne ke své
ženě a ti dva se stanou se jedním tělem

Biologická definice
manželství vystihuje i

psychologickou podstatu:
manželství je

reprodukční jednotka 
čili metaorganismus,

tedy něco jako mraveniště.

Proto
muž hledá pomoc 

sobě rovnou 
Touží po zúplnění...

"Kam se kouknu, kousek tebe
mám."  Olympic: Jasná zpráva



Jak dlouho trvá rozchod?
Když to jde dobře a oba partneři mají lepší náhradu tak 5 let. Jinak...

Měla jsem nyní rozhovor se svým prvním manželem ohledně navýšení
výživného na Martina, to že nesouhlasí a bude soud mě moc nepřekvapilo,
ale co nechápu, že začal na mě do toho telefonu bezdůvodně řvát, že z
něj dělám blbce a pitomce a vyčítat mi, že jsem mu kdysi před x-lety
řekla, že je nýmand (moc si to nepamatuji, ale myslím, že je to tak
10 let). 

Pak  vyčítal,  že  jsem na  něj  celou  dobu  srala,  nikdy  jsem s  ním nic
neřešila ani ohledně Martina, a vždycky jsem si vše dělala podle svého a
Franta mi v tom pomáhal. Přitom mě před Frantou pomlouvá i mu kvůli
tomu extra volá, aby mu sdělil dojmy z našeho ani ne 2letého manželství.

Když jsem se ho ptala, proč mi nadává, tak  asi 3x mi zopakoval, že
jsem mu úplně ukradená a je strašně rád, že již se mnou není. Vůbec to
nechápu, po 16 letech od rozvodu???

Nerozlučitelnost  manželství,  jak  vidíme,  není  teologický  výmysl,  
ale spíš empirický fakt, alespoň u mnoha párů. :-((



Jakou léčbu lymfomu byste si zvolili: 
S Rituximabem nebo bez?
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Bez Rituximabu 50 % úmrtí do 3,5 roku. 
S Rituximabem 33 % úmrtí do 6 let.



Kdy začínají vztahy delší než rok?

Zcela mimo je představa biskupů, 
že mladí vydrží do 30 let (do reprodukce) v celibátu.

Zde začínají 

vztahy



K čemu jsou dobré partnerské zkušenosti?
Čím víc rozchodů, tím větší degenerace.

Lidé mají v průměru 2,5 vztahů delších než rok.



Čemu se ve statistice říká "nezávislé křivky"
Modrá a zelená čára jsou zcela nezávislé. 

Jedná se o dva procesy řízené zcela odlišnými příčinami a zákonitostmi. 



Pár se nemůže rozhodnout, 
jak dlouho má trvat jeho chození

Po škole se lidé buď vezmou, nebo rozejdou - tertium non datur

Proč toto nejsou zcela nezávislé křivky???



Přechozené vztahy



Přechozený vztah - ztráta subjektivní jistoty
Co je to subjektivní jistota?

Lepší je zmrzlina kakaová než vanilková. Lepší je Móňa než Máňa.
Proč? 
Nevím, prostě to tak mám.

• Ztráta subjektivní jistoty
• Není důvod, proč se rozejít. 
• Není důvod, proč být spolu. 
• Nevím, zda můj partner je ten pravý. Co když potkám někoho lepšího?



Přechozené vztahy = dočasná výhody

Vztah na dálku se přechodí za 2 roky; se společným bydlením za 4 roky 



Vztah na zkoušku - ne déle než 2 až 3 roky
aneb jak puchří lano zvané citová láska



Přebírat partnery - ano či ne?
Dva vztahy, které na sebe bezprostředně navazují



Pohrdání svatbou, podceňování rozvodů

Transgenerační zpětná vazba



Jak dlouho má trvat vztah na zkoušku?



Jaký vliv má svatba na trvanlivost vztahu?



Jedno dítě za mámu, jedno za tátu a jedno za národ



Nepropadejte panice: Důchody se určitě nezruší



Vztahy jsou stroj na reprodukci.
Těžko z nich udělat mlátičku na obilí.

Evoluční optimum jsou 3 až 4 děti na rodinu.
Optimální rozestup mezi dětmi jsou 3 až 4 roky

Optimální věkový rozdíl je muž o 5 let starší než žena



Co nás čeká, až děti odejdou?
data: ČSÚ

Plodní: Když jsem to s ním vydržela 25 let, tak proč se rozvádět?
versus

Neplodní: Už jsem s ním celých 25 let, to mám s ním hnít až do smrti?



K čemu je dobré "opium lidstva"?
Pozor, drogy délku života neprodlužují!



Ten svět známe a mnozí ho i žijí

U věřících manželů se uplatňuje 
synergie mnoha faktorů:

Nerozlučitelnost manželství, 

více dětí, 

všechny příkazy Desatera - 

zákaz nevěr, 

zákaz lhaní, 

výzvy k vzájemné pomoci, 

budování Božího království atd.



Výpočty nad stářím aneb kult mládí





    To není fér!
Proč já mám jen 60 

a oni mají 82?



Výpočty nad stářím
Kolik bude mě, až bude máma umírat?

82 - 20 = 62
Kolik bude mě, až bude táta umírat?

82 - 24 = 58
Kolik bude mé nejstarší dceři, až budu já umírat?

82 - 2004 + 1967 = 45
Kolik bude mé nejmladší dceři, až budu já umírat?

82 - 2011 + 1967 = 38

Milé děti, až bude Vašim rodičům tolik, kolik jste si takto spočítaly, tak
se připravte na to, že budete muset o své rodiče nějakou dobu starat a 
možná to bude stát i nějaký ten peníz.

Jak to dětem usnadnit?
Mezi  50 - 60  lety  se  přestěhovat  někam  poblíž  (do  500 m)  do

bezbariérového bydlení.
Vychovávejme děti tak, aby se k nám ve stáří rády vracely.



Jaké dneska nastavíme podmínky starým lidem, 
tak budeme zanedlouho stárnout a umírat!

Zákonitě jsou dvě životní období, kdy jsme bezezbytku odkázáni na druhé,
a to:

1) narození a dětství 
2) staří a smrt 

Chceme investovat do olympijských her nebo do hospiců a léčeben 
dlouhodobě nemocných?

Chci, aby v mém stáří bydlely mé děti poblíž mého domu, nebo raději 
půjdu do domova důchodců?

Chceme zkvalitnit péči o nemocné v nemocnicích nebo uzákonit 
euthanasii?



Důchodová reforma:
Máš děti, máš důchod. Nemáš děti, nemáš důchod.



Děkuji Vám za pozornost
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