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Bratři,  
 
Dvanáct zástupců mužů ze sedmi zemí, kde muži pracují na díle 
inspirovaném učením Richarda Rohra, vytvořilo Global Wisdom Council 
(Globální Rada Moudrosti), která má za cíl propojovat naše společné cesty 
znovuobjeveného mužství k opravdové službě našim časům.  Potkali jsme 
se virtuálně 23.3.2020.  
 
Ve chvíli kdy toto píšeme, to je 29. 3., už korona virus zasáhl 199 zemí a 
oblastí, s 721.000 nakaženými a 34.000 úmrtími. V tomto týdnu bylo 1.3 
miliardy obyvatel Indie posláno do karantény. 
 
Prožíváme čas mezi koncem jedné epochy a začátkem nové. Je to 
opravdový globální liminální prostor. V této radě jsme nehledali finální 
slova, ale spíše nabízeli aktivní a upřímné svědectví. Rádi bychom sdíleli 
tyto skromné reflexe s vámi všemi jako povzbuzení.  
 
Náš svět nebude už nikdy stejný. Prožíváme zkušenost bolesti, hněvu, 
strachu, nejistot a ztrát. Pláčeme nad tou ztrátou. Lidé jsou nervózní, jako 
by očekávali tsunami.  
 
Zároveň zažíváme ticho na ulicích, nebe bez letadel a toto formuje nové 
zkušenosti našich životů. Slyšíme svědectví o vyčištění řek a snižování 
smogu v ovzduší.  
 
Dovolíme tichu, které mnozí zažíváme, aby nám pomohlo hledat co je 
skutečně nezbytné? Jsme schopni žít od okamžiku k okamžiku?  
 
Tato pandemie je globální krize. Nemůžeme si vybrat, zda se jí 
zúčastníme nebo ne. Tak ji přivítejme. Prožívejme aktivně tento liminální 
prostor, jakkoliv obtížné to může být. Naše společná práce v iniciaci nás 
uvádí do požehnání, zázračného uzdravování a proměny, kterou nám 
liminální prostor nabízí. Pamatuj “Tvůj život není o tobě”! 
 
Není katastrofa se zastavit nebo dokonce vrátit zpět porodní práci 
započatou na iniciaci. Tím samým způsobem, jakkoliv podivně to může 
pro muže znít, můžeme být povoláni jako porodní asistenti pomáhat při 
zrození nové reality rozvíjející se na naší planetě.  
 
Máme opravdu možnost volby? Kdy, když ne teď jsme voláni přeostřit, 
přehodnotit naše způsoby života, způsob fungování ekonomiky, způsob 
vnímání (a využívání) přírody? Kdy jindy než teď, máme šanci změnit 
svoje myšlení a své chování? Časy jako jsou tyto, nás volají netančit jen 
tanec přežití, ale také tančit posvátný tanec. Máme skutečně čekat až na 



 

 

 
konec našeho života, abychom se pak litovali slovy: “Kéž bych býval měl 
tu odvahu…”?  
 
Sdílejme svou zranitelnost jako jeden z největších darů. Zranitelnost 
umožňuje důvěru. Globální důvěra je to co potřebujeme, pokud chceme 
nezničitelné základy nového bytí s ostatními. Důvěra nás povede k nové 
ekonomice, ne ke staré ekonomice založené na těžbě a vedoucí ke smrti, 
ale k reciproční ekonomice, která povede k zlepšení života pro všechny. A 
pamatujte, změna se stane na základě důvěry.  
 
Připomínáme pět našich základních kamenů – Centrování, Sdílení (za 
procvičování dodržování fyzické vzdálenosti), Sdružování, Opouštění a 
Služba. Skrze ně může vznikat v těchto časech tak potřebný soucit v akci.  
 
Nedovolme přeměnu této doby nezbytného omezení fyzického kontaktu 
do sociálního oddělení. My naopak potřebujeme komunitu a propojení 
nyní vice než jindy. Prosíme, rozšiřujte praktické způsoby propojení mezi 
bratry. Zde je jedna z iniciativ.  http://virtualcouncil.org.  Muži mnoha 
zemí se propojují pomocí Virtuální Rady.  
 
Jsme vděční za pouto našeho bratrství.  
Přinášíme nádherná slova, která básník David Whyte napsal v roce 1996, 
ve stejném roce, kdy Richard Rohr a Steven Gambill pořádali první 
Iniciaci,  MROP Mužský Rituál Přechodu do Dospělosti! 
 
 
 
 

Chleby  a ryby  
 
~ David Whyte 1996 
 

Toto není věk informací 
 
Toto není věk informací 
 
Zapomeňte na noviny, 
Zapomeňte na rádio 
Zapomeňte na modře blikající obrazovky. 
 
Toto je čas chlebů a ryb 
Lidé jsou hladoví  
a jedno dobré slovo  
je chléb pro tisíce. 
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