Ahoj chlapi,
sme chlapská skupina, svorka ,,Karpatských vlkov", a radi by sme s vami zdieľali
našu skúsenosť chlapského spoločenstva.
Na začiatku každý z nás mal iba neurčitý pocit, alebo osobnú skúsenosť s tým, že v
našom živote hádžeme tehly na kopu a nestaviame stavbu. Chceli sme zistiť, kde
robíme chybu a prečo nebudujeme dom s pevným základom. Prišla veľká túžba sa v
živote posunúť a žiť pravdivý, autentický a naplnený mužský život. Dostala sa nám
do rúk kniha Johna Eldredga ,,Z chlapca kráľom" s podtextom ,,Keď muža
vychováva Boh". Táto knižka, a práca s jej manuálom s množstvom otázok, na ktoré
by si mal muž vedieť odpovedať, nám veľmi pomohla usporiadať si hodnoty v sebe,
ukazovala nám postupne smer a odkryla zranenia v hĺbke srdca.
Prečo mužská skupina ?
Mužské skupiny, svorky, sú inšpirované tým, že kedysi muži sedávali okolo ohňa a
zdieľali navzájom svoje hlboké myšlienky a pravdy, to, čo ich ťažilo, čo chceli
vyriešiť, zlepšiť a navzájom sa podporovali. Mužské zdieľanie je veľmi dôležité,
pretože každý sme iný, jedinečný a pri tom máme v našich životných príbehoch veľa
spoločného. V mužskej skupine sa môžete dozvedieť, ako sa k svojmu životu
stavajú iní muži, vyjasniť si svoj vlastný postoj k životu a k jeho cieľu... a byť
inšpiráciou pre druhých. Tu môžete pomenovať zmätenosť svojho srdca a zistiť, kde
do vašich sŕdc vložil Boh ozajstnú mužskosť. Od Neho máte srdce odvážne aj
láskavé, otvorené pre seba aj druhých, aktívne a nie pasívne. V spoločenstve mužov
sa naučíte, ako smerovať k vyšším hodnotám a k vytvoreniu zdravých vzťahov. Toto
všetko však treba v ňom nájsť a prebudiť. To všetko sa dá spojiť aj s mužskými
aktivitami ako sú ferraty, prespanie pod širákom, púte, krížové cesty, lanové a
horolezecké centrum, kúpanie v marci v jazere, nočné pochody, paintball a pod.
„Chlapci hľadajú, čo môžu kúpiť a chlapi hľadajú, čo môžu vytvoriť“.
Prečo John Edredge a kniha ,,Z chlapca kráľom"?
Chlapec chce prežívať dobrodružstvá, kde sa uisťuje,,že na to má". Toto uistenie
mu dáva jeho otec, ak je prítomný. Kovboj sa učí priamo z konkrétnych situácii a
skúšok a aj tvrdou prácou. Bojovník využíva svoju silu na ochranu slabých, na
konanie dobra, ak má za sebou múdreho a silného kráľa. Milenec sa necháva očariť
krásou, dobrom a aj ženou. Kráľ netúži po moci, ale slúži tým, čo sú mu
zverení. Mudrc učí mladých mužov múdrosti, ktorá súvisí so životom. Toto sú
obdobia v živote muža v správnom poradí. Ako ich prežijeme a naplníme, závisí od
toho, aký otec pri nás stál alebo stojí. Môže nás správne sprevádzať, alebo
ignorovať a zraňovať. Muž musí prejsť touto cestou, aby našiel seba samého a
vydať sa na ňu nie je nikdy neskoro, či už máš 20, 30, 40, 50, alebo 60 rokov...
Chlapec na tejto ceste nájde svoje srdce, stane sa mužom a stretne sa s Bohom
Otcom...
Ak vás to, chlapi, niekoho oslovilo a chcete sa o tejto ceste dozvedieť viac, založiť si
mužskú svorku, popracovať rok na sebe s touto knižkou v mužskej skupine, tak
napíšte na e-mail: vojtech.odraska@gmail.com My sa vám spätne ozveme a
dohodneme si stretnutie, kde vám radi sprostredkujeme našu osobnú skúsenosť,
ako sme začínali.
Prajeme vám všetkým požehnaný čas, chlopi!!!

