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ZABUDNUTÉ
CESTY
je podcast, v ktorom José a Janči hovoria o skutočne kvalitnom
živote. Nanovo objavujú kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej
spoločnosti zapadajú prachom.

TENTO MATERIÁL
bol vypracovaný vďaka patreonom podcastu. Ak by ste nás chceli
podporiť, kliknite sem. Ďakujeme!
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KOMUNITA
– SME STVORENÍ
DO KOMUNITY

01
Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Komunita – Sme stvorení do komunity.
Zabudnuté cesty je podcast, v ktorom José a Janči hovoria o skutočne kvalitnom
živote. Nanovo objavujú kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti
zapadajú prachom.

Čo je to KOMUNITA?
Komunitou môžu byť dvaja ľudia, ale aj veľká skupina ľudí. Komunita môže byť
v cirkvi, ale aj napríklad v rodine, v práci, v škole, v športe alebo iných záľubách,
alebo len tak, medzi priateľmi. Biblia nám odhaľuje, že človek bol stvorený do
komunity.
„Potom Hospodin, Boh, povedal: „Nie je dobré človekovi byť samému.
Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.““ – Genezis 2:18 SEB
Je prirodzené, že žijeme v sieti vzťahov. Ale vieme tvoriť skutočne zdravé komunity? Komunita je hlbšia a komplexnejšia ako len samotné vzťahy.
Aký môže mať dopad, keď nepristupujeme ku komunite správne? Čo sa môže stať,
keď ku vzťahom, ktoré máme, pristupujeme s postojom „niečo za niečo“ a sme skôr
skupinou individualistov?
- Dopady môžu byť rôzne, ale jedným z nich môže byť presný opak.
Viac strácame ako získavame. Strácame kontext komunity a lásku zažívame len v kontexte jednotlivých vzťahov a nie v kontexte celej komunity. Rovnako sme ukrátení o odpustenie, stabilitu, rozvoj a iné hodnoty,
ktoré tvorí a ponúka komunita.
Dnešná doba je dobou individualistov. Človeku sa ponúka veľa možností ako žiť
ako individualista - sám bez komunity. To poznačuje medziľudské vzťahy - máme
problém vytvoriť hlboké vzťahy. Dnešná doba je veľmi uponáhľaná a máme veľa
práce. Keď prídeme domov zo školy alebo práce, nemáme už silu tvoriť ešte nejakú
komunitu - najmä ak už máme komunitu rodiny doma a sme radi, že máme čas
aspoň pre nich a pre nás samých.
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Prečo je komunita jednou zo zabudnutých ciest, ktorú by sme mali oprášiť?
V prieskume, ktorý prebiehal 80 rokov na Harvarde, zisťovali, čo robí ľudí šťastnými.
Bola jedna vec, ktorá predbehla úspech, majetok, genetiku, IQ, sociálne kruhy
a bola to skutočnosť, že človek má hlboké vzťahy a priateľstvá. Paradoxne sa za
cenu vzťahov snažíme budovať kariéru, meno, firmu, ale na konci života hodnotíme
skôr to, aké sme mali vzťahy s ostatnými.
V Biblii nachádzame metafory, ktoré ukazujú na kontext človeka v komunite.
„Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich
mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení
jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní;
a všetci sme boli napojení jedným Duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale
mnoho údov.“ – Prvý Korinťanom 12:12-14 SEB
„Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal
rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako
v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť,
tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi.“
– Rimanom 12:3-5 SEB
C.S. Lewis krásne popísal priateľstvo v komunite - pokiaľ máme hlboké vzťahy
priateľstva, tak viac ľudí dokáže zo mňa vytiahnuť na povrch viac ako dokáže len
jeden človek.

„Lamb kdesi hovorí, že ak z troch priateľov (A,B, a C) A zomrie, B stratí nielen
A, ale aj „časť A v C“, a C stratí nielen A, ale aj „časť A v B“. V každom z mojich
priateľov je niečo, čo dokáže v plnej miere vyvolať len iný priateľ. Ja sám nie
som dosť veľký na to, aby som podnietil celého človeka k aktivite; chcem,
aby tu boli okrem môjho ďalšie svetlá, aby rozžiarili všetky jeho stránky.
Teraz, keď je Charles mŕtvy, už nikdy neuvidím Ronaldovu reakciu na typicky
„charlesovský“ vtip. Vôbec to nie je tak, že by som mal z Ronalda viac,
keď tu už nie je, teraz mám z neho menej.“
Štyri lásky – C.S. Lewis
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Cvičenie
Aká emócia sa ti spája so slovom „komunita?“ Na akú skúsenosť sa táto tvoja
emócia viaže?

Máš vo svojom živote hlboké vzťahy? Pokiaľ áno, tak s kým? A čo pre teba znamenajú?

Myslíš si, že človek môže fungovať bez komunity? Prečo?
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KOMUNITA –
SOM, KÝM SA
ROZHOTNEM
BYŤ (?)

02
Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Komunita – Som, kým sa rozhodnem byť (?).
Dnes je populárne tvrdiť, že som tým, kým sa rozhodnem byť. Je to ale naozaj tak?
Ukazuje sa, že to funguje inak. Je to práve komunita, ktorá zásadne definuje to, kým
sme. V raných štádiách života nás ovplyvňuje naša rodina, v neskoršom živote sme
tým, kým nás urobili naši priatelia.
Žiadny človek nie je ostrov, neexistuje sám, ale je obklopený
ľuďmi.
Keď premýšľame o konkrétnych vlastnostiach, zmenách alebo o nejakom úspechu v našom živote, vždy sa nám s tým
spája konkrétny človek alebo konkrétni ľudia. Boh si používa
medziľudské vzťahy, aby nás ovplyvňovali a budovali.
Bohužiaľ, medzi ľuďmi sú aj vzťahy, ktoré sú toxické a môžu
mať na nás zlý vplyv. Henry Cloud a John Townsend píšu vo
svojej knihe „How people grow“ o tom, že nás ľudia v živote
vždy posúvajú ďalej, otázkou je kam?

„Náš charakter je
hlavne tvarovaný
a formovaný
našou primárnou
sociálnou
skupinou. To sú
ľudia, s ktorými
jeme, hráme sa,
rozprávame sa
a študujeme.“
Timothy Keller

Neexistujú neutrálne vzťahy. Je dôležité rozlišovať vzťahy
a komunitu. Vzťahy nie sú to isté ako komunita. V liste Rimanom si môžeme prečítať,
ako by mali vzťahy v komunite fungovať.

„Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali,
lebo kto miluje blížneho, naplnil Zákon. Veď prikázania: Nescudzoložíš,
nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ak je nejaké iné prikázanie, sú
zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením Zákona je teda láska.“ - Rimanom
13:8-10 SEB
V Prísloviach sa zase píše o tom, že pokiaľ sa budeme pohybovať rovnakým smerom
ako ľudia, ktorí majú iné hodnoty alebo s ktorými nesúhlasíme, tak si to môžeme racionalizovať a obhajovať slovami, že nikdy nebudeme ako oni. Áno, nemusíme byť
ako oni, ale môžeme doplatiť na ich zlý smer. Ľudia, ktorými sa obklopujeme, majú
potenciál ovplyvniť náš život, dokonca aj duchovný život a naše hodnoty.
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„Kto chodí s múdrymi, bude múdry, ale kto sa drží bláznov, zle pochodí.“
- Príslovia 13:20 SEB
Ďalší extrém je, keď sa oddelíme od komunity, vycúvame zo vzťahov, ktoré na nás
majú dobrý vplyv, ale zlákajú nás iné aktivity s inými ľuďmi, ktoré pre nás nie sú až
také dobré, nenastavujú nám zrkadlo, ako by sme potrebovali.
„Kto sa oddeľuje od druhých, uspokojuje svoje chúťky, brojí proti každej
dobrej rade.“ - Príslovia 18:1 SEB
Je nemožné žiť život, ktorý nie je bláznivý, ak ostaneš v izolácii. Potrebujeme byť
zámerní v tom, akou komunitou sa necháme formovať a ovplyvňovať.

„Príslovia nám hovoria, že blázni zle pochodia, buď pre
nedostatok priateľov, alebo pre zlý výber priateľov.“
Timothy Keller
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Cvičenie
Vnímaš, že ťa ľudia okolo teba ovplyvňujú? Ak áno, tak kým a ako sa necháš ovplyvniť?

Máš nejaké toxické vzťahy, ktoré majú na teba zlý vplyv? Napadá ti, ako tento vplyv
obmedziť, zmierniť alebo odstrániť?

Keď premýšľaš o konkrétnych miľníkoch vo svojom živote, vlastnostiach alebo nad
nejakým úspechom, kto ti napadne? Napíš si zoznam vlastností, miľníkov, úspechov
a k tomu mená ľudí, s ktorými sa ti tieto veci spájajú.
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KOMUNITA?
– NIE, RADŠEJ
KNIHU!

03
Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Komunita? – Nie, radšej knihu!
Každý človek chce, aby boli jeho túžby naplnené. A preto odchádza z komunity,
ktorá mu nevyhovuje a nenapĺňa jeho túžby. Komunitu je ale potrebné budovať,
a budovať zdravú komunitu je naozaj ťažké.

„Zo všetkého najviac musíme prekonať naše privatizované srdcia,
pretože kresťanstvo je vzťahom medzi Bohom a Jeho ľudom.
Božia pravda sa najúčinnejšie učí a žije vo vzťahoch.“
R. Kent Hughes

Naše túžby a „chute“ by sme mali prekonávať, aby sme mohli žiť a učiť sa Božiu
pravdu. Život v komunite je ťažký práve preto, že tam musíme niečo dať, nie len
prijímať. Ďalším dôvodom, prečo je ťažké byť v komunite je, že zrada priateľa bolí
práve preto, že to bol priateľ. Riskujeme a stávame sa zraniteľnými. Ideme s kožou
na trh, a to nám nie je vždy príjemné. Preto nakoniec niečo v našom vnútri spôsobí,
že nechceme byť súčasťou komunity a vystavovať sa takému riziku.
V živote túžime po hlbokých vzťahoch, no zároveň nechceme, aby nás stáli príliš
veľa. Ak je to ťažké, je nutné na vzťahoch pracovať, a nie hneď utekať preč. Sme
stvorení pre vzťahy, ale zároveň je v nás niečo, v niektorých menej, v iných viac,
čo tieto vzťahy úspešne sabotuje. Teda máme spoločného nepriateľa. Nie je nám
prirodzené nadväzovať vzťahy, ak si vyžadujú čas, energiu a nejaké úsilie.
Kvalitné vzťahy majú momenty a chvíle, kedy sú ťažké. Môže to byť nejaká kríza,
hádka, konflikt, ktorý keď sa poradí vyriešiť a prekonať, tak tento konkrétny vzťah sa
posunie ďalej a stane sa silnejším.
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V knihe „How people change,“ ktorú napísali Timothy S. Lane a Paul David Tripp,
sa píše o dynamike budovania komunity a o tom, ako ťažké to je. Autori vytvorili
zoznam rôznych úskalí pri budovaní komunity. Prejdi si ich a skús premýšľať, či sa
niektorý z nich netýka práve teba:

1. Máš zaneprázdnený život a teda vzťahy v komunite sú vzdialené/povrchné
a zbežné. Popremýšľaj nad ľuďmi, ktorí sú pre teba dôležití, ku ktorým
vzhliadaš, ktorí sú ti v komunite blízki. Vieš, čo teraz prežívajú, ako sa majú?
Pokiaľ nie, tak sa pravdepodobne tento bod týka práve teba.
2. Vzťahy, ktoré máš okolo seba sú postavené na aktivitách a radosti. S ľuďmi
chceš tráviť čas len vtedy, ak je to spojené s nejakou aktivitou. Ideš s niekým
na kávu, len ak ide o pracovné stretnutie alebo nejaké plánovanie. Nechceš
byť s ľuďmi len tak a už vôbec nie, ak sú v depresii alebo prežívajú ťažké
obdobie, nedarí sa im a nie sú radostne a pozitívne naladení.

7. Máš súkromný a nezávislý prístup k čomukoľvek v komunite. Berieš sa ako
najdôležitejšiu osobu, ako chýbajúci kúsok puzzle, ktorý všetkých zachráni.
Príklad: pokiaľ sa bubeník v kapele považuje za najdôležitejšiu súčasť, tak
ostatné nástroje a spevákov nie je počuť a celkový prejav kapely bude zlý. Je
treba myslieť na to, že v komunite nie sme sami, ale sme skupina rôznych ľudí
s rôznymi obdarovaniami.
8. Máš teológiu zamenenú za vzťah.

Potrebujeme si uvedomiť, že budovanie komunity je veľmi ťažké. Musíme si pripomínať, že to stojí za to (tak ako sme naznačili v prvých dvoch kapitolách) – čo nič
nestojí, za nič nestojí. Dôležité je urobiť krok a odhodlať sa k budovaniu komunity.
Našim cieľom by malo byť nevyhýbať sa ľuďom za každú cenu, čo bude niečo stáť,
ale bude to dobrá investícia. Ako zostávanie v izolácii, tak aj budovanie komunity
nás bude niečo stáť. Otázkou ale je, čo je pre nás dobré a čím sme ochotní zaplatiť.

3. Vedome sa vyhýbaš vzťahom, ktoré sú príliš strašidelné alebo komplikované.
Niektorým vzťahom sa, samozrejme, treba vyhýbať, ale ak sa vyhýbaš väčšine
tvojich vzťahov, tak ti budovanie zdravej komunity nebude fungovať.
4. Zúčastňuješ se programu nebo aktivit svojí komunity pouze formálně bez
nějakého skutečného propojení s lidmi. Na rodinnou oslavu jdeš jen proto,
že to máš v kalendáři a musíš tam jít, do školy chodíš jen, aby ses učil/a, do
církve chodíš jen, aby sis poslechl/a obsah a šla zpátky domů. V komunitě Tě
nezajímají lidé.
5. Slúžiš ostatným, ale nedovolíš ostatným slúžiť tebe. Ide len o jednosmernú
službu ostatným. Preto máš problém zapadnúť do komunity a tvoje motívy
môžu byť zlé. Môže ísť o tvoju pýchu, o dodržiavanie odstupu od ostatných,
nechceš byť nikomu nič dlžný alebo máš strach otvoriť sa pred ostatnými.
6. Všetky vzťahy sú zamerané na teba. Zriedka dávaš, vždy berieš.
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Cvičenie
Čo je pre teba ťažké na budovaní komunity a bytí jej súčasťou?

Ktorý z bodov v zozname sa týka práve teba? Napadá si, ako tento problém prekonať?

Nadväzuješ nové vzťahy? Čo robíš alebo by si chcel/chcela robiť, aby tvoje vzťahy
boli hlboké a nie povrchné?
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KOMUNITA
– AKO BUDOVAŤ
KOMUNITU?

04
Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Komunita – Ako budovať komunitu?
V tejto časti sa zamyslíme a povieme si nejaké praktické spôsoby, ako budovať
zdravú komunitu.

„Typickým výrazom takého vznikajúceho priateľstva je niečo ako:
„Čože? Aj ty? Myslel som si, že som v tom sám.““
C. S. Lewis

Priateľstvo je jednou z dôležitých súčastí zdravej komunity. V jadre komunity je treba mať niečo, čo nás spája, niečo, čo dáva impulz. Komunita má potom spoločnú
cestu, ktorou kráča. Týmto spôsobom sa z cudzích ľudí stávajú priatelia. Zároveň je
potrebné si uvedomiť, že nie všetci sa priatelia so všetkými, ale v jadre celej komunity by priateľstvo malo mať svoje miesto.
Každá komunita má svoje RYTMY, ktoré pomáhajú tvoriť a budovať komunitu.
Tieto rytmy sme prevzali zo spoločenstva SOMA – môžete si o nich prečítať viac
v knihe „Život misijní skupiny“ z edície Porterbook (porterbook.cz).
1. Príbeh
Ide o porozumenie, poznanie príbehu. V komunite, obzvlášť cirkevnej, poznávame
veľký príbeh a potom malé príbehy. Veľký príbeh je príbeh Boha a malé príbehy
sú príbehy ľudí, ktorí sú súčasťou našej komunity. Je veľmi dôležité poznať príbehy jednotlivých ľudí a tiež ich kontext. Pokiaľ chceme prepojiť príbehy jednotlivcov s príbehom Boha, je dôležité poznať kontext, odkiaľ daný človek prišiel a kam
smeruje. V tomto rytme je dôležitá otázka: „Kto sme?“
2. Načúvať
V komunite by sme mali načúvať príbehom, mali by sme načúvať tomu, čo človek
prežíva, čím žije a aký je jeho príbeh. Zároveň by sme mali načúvať Bohu. Mali by
sme dávať pozor na to, čo Boh robí v životoch ľudí a v živote komunity. Mali by sme
byť prítomní, skutočne načúvať a dávať pozor na to, kam ideme a kam smerujeme.
V tomto rytme by sme si mali dávať otázku: „Kde sa nachádzam a kam idem? Aký
je ďalší krok?“
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3. Oslava
V našej kultúre nie je prirodzené oslavovať. Oslava narodenín vyzerá tak, že si
dáme nejaké pitie, jedlo a rozprávame sa, ale neoslavujeme skutočne toho človeka
a jeho príbeh. Oslavu zamieňame za udalosť. Ako komunita by sme sa mali cieľavedome zastaviť, premýšľať a osláviť úspech, narodeniny alebo inú udalosť, ktorá stojí
za oslavu. Mali by sme sa naozaj tešiť a radovať sa. Oslava a spoločné prežívanie
radosti buduje komunitu.
4. Žehnať
Služba druhým, pomáhanie, dávanie z toho, čo máme, je kľúčové k budovaniu
zdravej komunity. Žehnať môžeme materiálne aj nemateriálne. Môžeme rozvíjať ľudí
okolo nás - čo sa dá materiálne, ale aj nemateriálne. Napríklad tým, že ich budeme
motivovať, povzbudzovať slovami alebo tým, že im povieme pravdu s láskou. Ako
komunita môžeme žehnať aj smerom von, ako komunita slúžiť napríklad mestu
alebo podporiť niekoho materiálne. Je neobmedzené množstvo spôsobov, ako
môžeme žehnať. Pokiaľ nám Boh žehná tak chce, aby sme aj my žehnali ostatným.

PRÍBEH

REKREOVAŤ

NAČÚVAŤ

JEDLO

OSLAVA

ŽEHNAŤ

„Požehnaní, aby požehnali.“
José Calvo Aguilar

5. Jedlo
Jesť alebo pripravovať jedlo je dôležitou súčasťou komunity. V Biblii nájdeme veľa
príbehov, v ktorých hrá jedlo hlavnú úlohu. V týchto príbehoch ľudia spolu jedli,
pili, oslavovali a budovali medzi sebou vzťahy. Zároveň je vzájomná pohostinnosť
v komunite jedna z vlastností, ktorá buduje komunitu. V dnešnej dobe sa spoločné
jedlo z rodín vytráca, a pritom je táto spoločná aktivita pre rodinu kľúčová. Rôzne
team-buildingové udalosti vo firmách sú spojené s jedlom a pitím. Rovnako je jedlo
kľúčové aj pre cirkevnú komunitu.

Ďalšie dôležité veci k budovaniu komunity, ktoré sú v dnešnej dobe nepopulárne
a nechceme o nich počuť, sú záväzok a seba obmedzenie. Nie sú to rytmy, ale
princípy. V dnešnej komunite často chýba záväzok, čo spôsobuje stratu intimity v komunite. Bez záväzku sa nechceme otvoriť ostatným ľuďom a necítime sa
v danej komunite bezpečne. Seba obmedzenie zase znamená, že nepodľahneme
našim prirodzeným inštinktom a túžbam, ale budeme ich smerovať a nejakým spôsobom ich obmedzíme. Je to ťažké, dnešná doba nám toho ponúka veľa - napríklad
cestovanie po svete je jednou z možností, ktoré máme. Ale ak budeme cestovať
a nedáme záväzok komunite, tak, bohužiaľ, nebudeme schopní budovať zdravú
komunitu. Ak je naším cieľom budovať zdravú komunitu, mali by sme byť prítomní
a budovať vzťahy.

6. Rekreovať
Tento rytmus môžeme brať ako oddych alebo aj ako re-kreáciu - tvoriť niečo nové.
Pokiaľ kvalitne a dobre odpočívame, potom tiež kvalitne a dobre tvoríme. Tvoriť
niečo nové môže tiež znamenať skrášľovať prostredie alebo seba samých. Odpočinok a tvorenie nových vecí je ďalším kľúčovým rytmom, vďaka ktorému komunita
rastie.
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Cvičenie
Čo pre teba znamená priateľstvo? Súhlasíš s tvrdením, že by malo byť v jadre komunity? Prečo áno/prečo nie?

V ktorom rytme tvoja komunita tápe? Napadá ti, ako to zmeniť?

Ktorý z rytmov je ti najbližší a prečo?
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Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Komunita – Q&A.
Ak sa máme obklopiť len ľuďmi, ktorí nás budujú, znamená to, že mám zo svojho života odstrániť ľudí, ktorí ma nebudujú?
Ak máme okolo seba toxických ľudí, tak by sme mali obmedziť alebo odstrániť ich
vplyv na nás. Ak to ale sú ľudia, ktorí nás nebudujú a nemajú na nás zlý vplyv (alebo
aj majú, ale záleží nám na nich), tak nie je vždy dobré ich odstrániť. Niektorých ľudí
máme okolo nás na to, aby sme pomohli my im.
Nie je jednoduché len tak ľudí odstrániť zo svojho života, pokiaľ nejde o nejaký
extrémny prípad. Ale mali by sme si nastaviť zdravé hranice a nenechať sa
ovplyvňovať ľuďmi, ktorí majú na nás zlý vplyv – aj naďalej nám na nich môže záležať.
To, že niekomu nedovolíš, aby mal na teba vplyv neznamená, že ti na ňom nezáleží.
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Nasledujúci graf predstavuje všetkých tvojich priateľov a ľudí, ktorými sa obklopuješ. Uprostred je najužší kruh intimity- ľudia, ktorí sú ti najbližší, ako rodina, partner(ka), blízki priatelia. Potom je širší kruh ľudí, ktorí ma ovplyvňujú. A najširší kruh sú
ľudia, na ktorých mi záleží, ale nedovolím, aby ma ovplyvňovali. Je fajn si uvedomiť,
kto z tvojich priateľov má na teba aký vplyv.

O nastavení hraníc vo vzťahoch píše Henry Cloud a John Townsend v knihe „Hranice.“
Ak vás táto téma zaujíma, odporúčame vám túto knihu.
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Myslíte si, že môže existovať zdravá komunita, ktorá sa stretáva len online? Aké by
boli problémy a benefity komunity, keby za naozaj málokedy fyzicky stretávala, ak
vôbec?
Záleží na tom, o akú komunitu ide. Pokiaľ by išlo o zdravú komunitu rodiny, cirkvi
alebo inú, ktorá je závislá na vzťahoch, tak skôr nie. Pokiaľ je to napríklad komunita
futbalistov, tá už vôbec nie. Pokiaľ by sa ale jednalo o komunitu programátorov,
gamerov, nejaká skupina ľudí, čo sa učí nový jazyk alebo iná špecifická skupina ľudí,
potom online komunita môže zdravo fungovať.
V cirkevnej komunite je fyzický kontakt dôležitý. John T. Cacioppo a William Patrik
vo svojej knihe „Loneliness“ rozoberajú, aký dôležitý je dotyk. Človek, ako fyzická
bytosť potrebuje dotyk, pri ktorom sa medzi nami vytvára spojenie.
V inej knihe, „Creating community,“ sa zas píše o tom, čo sa stáva s ľuďmi, ktorí
sa izolujú od komunity. Títo ľudia strácajú perspektívu, žijú vo svojej bubline, majú
väčší strach z intimity a často sa stávajú sebeckými. Dokonca sa im tiež zhoršuje
zdravie, pretože sa nevystavujú kontaktu s inými ľuďmi, čím sa zhoršuje imunita.
Je lepšie jesť tatranku s ľuďmi, ako jesť brokolicu sám.

Na aké časové obdobie som zaviazaný komunite? Môžem alebo nemôžem meniť komunitu?
Opäť záleží na tom, o akú komunitu ide. Ak ide o firmu, tak záleží na zmluve, ktorú
sme podpisovali. Všeobecne platí, že si zaviazaný na toľko, ako si sa sľúbil.
Ak ide o zmenu komunity, tak je dôležité načúvať a byť citlivý na to, čo od nás
Boh chce a aký má pre nás plán. K takémuto rozhodnutiu je treba veľa modlitieb
a múdrosti, aby sme rozoznali, či máme opustiť danú komunitu a ísť do novej. Je to
ale ťažké rozhodnutie, ktoré by sa nemalo udiať zo dňa na deň. Ak nejde o nejaký
extrémny prípad, kedy je komunitu treba opustiť hneď, tak by sme tomuto rozhodnutiu mali venovať viac času.
Nie každá komunita je nahraditeľná. Sú komunity, kde získať veľmi hlboké vzťahy,
ktoré sa nedajú len tak nahradiť.

Čo sa týka benefitov online komunity, tak je to obrovská pomoc a opora pre ľudí,
ktorí sú v cudzom prostredí, ďaleko od domova, nemajú zatiaľ svoju novú komunitu
a cítia sa osamotení. Online komunita je práve v týchto situáciách obrovskou výsadou. Môže to byť tiež vo výnimočných a ťažkých situáciách naša jediná komunita,
ktorú máme. V období karantény, covidu alebo nejakého ťažkého ochorenia môže
byť online komunita tou jedinou komunitou, ktorú máme. Odpoveď teda nie je čierno-biela. Veľmi záleží od aktuálnej situácie a komunity. Je dobré si tiež uvedomiť,
že fyzicky kontakt je nenahraditeľný. Online kontakt nikdy nenahradí ten fyzický.

30

31

05

05
Cvičenie
Do kruhov si napíš mená ľudí, ktorí sú ti najbližší, ľudí, ktorým dovolíš mať na teba
vplyv a ľudí, na ktorých ti záleží, ale nechceš, aby ťa ovplyvňovali.

Máš komunitu, ktorej si nejako zaviazaný? Bolo by pre teba ťažké túto komunitu
opustiť?

Aké máš skúsenosti s online komunitou? Aké vnímaš benefity a problémy online
komunity ty osobne?
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