Pár vět k semináři „Aby láska v rodině rozkvétala“
Seminář se uskutečnil 3. 9. 2011 s PhDr. Jiřinkou Prekopovou. Tento celodenní seminář proběhl v sídle
Veřejného ochránce práv na Údolní 39 v Brně. Jiřinka byla hlavní přednášející a seminář absolvovala, i když před
tím měla závažné zdravotní komplikace. Dokonce dorazila vlastním vozem –(téměř 1000 km), což považuji za
úctyhodné.
Akce se zúčastnilo přes 220 lidí a historicky byl největší počet mužů. Přišlo jich 50! Byla jsem velmi mile
překvapená z jejich účasti a mnoho z nich nám dalo písemnou pozitivní zpětnou vazbu a v průběhu semináře
kladli spoustu otázek, prostě byli aktivní. Mám možnost pozorovat již druhým rokem, kdy doprovázím Jiřinku
Prekopovou na těchto akcích a často je moderuji, jak dochází k proměňování spektra účastníků. Na začátku
býval sál nebo přednášková místnost plná žen, které aktivně hledaly způsob, jak komunikovat, vychovávat děti
a řešit každodenní starosti v rodině. Snažily se o změnu. Myslím si, že pokud nejsou změně nakloněni oba
partneři, tak bývá daleko obtížnější ji nastolit.
A přichází čas, kdy jsou tu oba partneři, manželé, někdy kamarádi rodin, kteří se podílejí na výchově a chtějí být
u toho.
Sílu proměny vidím ve spojení, sdílení, společné konfrontaci mužského a ženského v nás. Naopak oddělování,
jednostrannost, separace vedou k oslabování toho, čím jsme si prošli všichni na našem začátku. Všichni jsme ze
spojení sil muže a ženy, toto spojení je branou vstupu do Života a později branou vstupu na Zemi. Toto spojení
(fyziologicky) přes pohlavní orgány, které leží pod srdcem a hluboko pod mozkem je nyní doprovázeno
vědomým propojením s myslí. Vědomě hledáme cestu skrze lásku bez podmínek, cestu k sobě samotnému a
cestu ke svým blízkým. A vše konáme či nekonáme proto, aby láska v rodině rozkvétala…
Seminář podpořila i Nadace Naše dítě, s ředitelkou Ing. Zuzanou Baudyšovou, která převzala záštitu nad celou
akcí. Nadace Naše dítě věnovala Nadačnímu fondu PhDr. Jiřinky Prekopové v roce 2011 dar 100 000 Kč, který je
určený na pořádání seminářů, kurzů a propagaci „Školy lásky v rodině“. Další informace o tomto programu
najdete na stránkách www.prekopova-nadacnifond.cz včetně skript „Škola lásky v rodině“, které lze z tohoto
webu volně stáhnout.
„Škola lásky v rodině“ je vzdělávací program, nejedná se o terapii pevným objetím, i když v mnohém právě
z ní vychází. Jde o životní styl, životní filosofii. Tento styl nabízí cestu, jak vychovávat v radosti a v lásce,
beze strachu a fyzického trestání, jak se emočně konfrontovat. A jak toto žít v souladu s partnerstvím a
ukazovat dětem…
Na sobotu 2. 6. 2012 plánujeme s Jiřinkou Prekopovou další seminář pro širokou veřejnost na stejné téma
s otázkou „Jak působí Škola lásky v rodinách?“, a to na stejném místě.
Jiřinka Prekopová oslavila letos 82 narozeniny a my ji z celého srdce gratulujeme a přejeme pevné zdraví a
stálé napojení na nebeský management, aby mohla myšlenky bezpodmínečné lásky šířit dál.
A děkujeme za její působení v České republice.
Pozn.: Jiřinka si přála, abychom ji do názvu Nadačního fondu dali jméno zdrobněle, vždyť ji tak všichni
oslovují… Nechává se oslovovat křestním jménem, proto jsem v textu použila opakovaně pouze „Jiřinka“.
S přáním pokojných a láskyplných svátků vánočních.
V úctě a v bezpodmínečné lásce Taťjana Horká za NFJP
„Nejvyšší dar, který mohu někomu nebo světu dát, je láska. Láskou míním přijímání. Mnoho lidí má pocit, že
nejsou přijímáni – natožpak milováni. Někdy si spíš připadají, že je všichni kritizují. Nemusíme lidi soudit. Jenom
je musíme přijímat takové, jací jsou, kým jsou a co chtějí dělat. Jestliže tak budeme přistupovat ke každému,
nebude už důvod k násilí, válkám ani konfliktům, protože všude nastane láska a mír a nás změní to, že
nesoudíme.“
Joe Vitale

