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Úvod 
 
 
 

„Přeji si, abyste pochopili, že jste průkopníky 
tradice budoucnosti. Chystáte půdu pro ostatní, 

aby mohli také vejít. Přeji si, abyste připravili 
svůj domov a rod na každou možnost. Musíte 
se poučit o tradici a být připraveni ji převzít.“ 
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Drahé požehnané rodiny, 
 

původní plán našeho Nebeského Rodiče spočívá v tom, že děti mají růst v lásce svých 
rodičů, mají rozvíjet silný smysl pro svoji identitu, hodnotu a charakter a učit se milovat 
v prostředí své rodiny. To jsou základy pro zdravá a trvalá manželství. Hledání a nalezení 
věčného partnera by také mělo být provázeno láskou a moudrostí podporujících rodičů. 
Smyslem vkladu rodičů je mocnější pozvání Boží přítomnosti, než je vedení jakékoli 
vzdálenější autority, dokonce i Pravých rodičů. Když Otec v roce 1986 vybíral první děti 
druhé generace k Požehnání, řekl jim, že to dělá jen v zastoupení jejich vlastních rodičů,  
a že rodiče nakonec dorostou do této odpovědnosti a úlohy. Nyní už žijeme v takové době. 

Účelem tradice tohoto rodičovského výběru partnerů je učinit radost našemu Nebeskému 
Rodiči realizací ideálu lásky a přinést štěstí našim dětem. Naší výzvou je najít toto srdce  

a motivaci a rozvinout proces, který umožní Bohu být přítomen a vést ho. 

Jsme průkopníky nové tradice mačinku a Požehnání, zděděné od našich Pravých rodičů. 
Je nezbytné, aby kandidáti a jejich rodiče pochopili podstatu tohoto procesu. Doufáme, že 
tato příručka, bude-li důkladně přečtena a její obsah promyšlen po předchozích modlitbách, 
pomůže vést a inspirovat jak rodiče, tak i kandidáty. 

 
 
 

Váš tým Oddělení požehnaných rodin (OPR) 
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Přehled cesty k výběru 
partnerů a Požehnání 

 
 
 

Načrtli jsme 10 základních kroků, které mají rodiče a děti vést procesem výběru partnerů: 
 
 
 

PŘÍPRAVA 

Rodiče a dítě se připravují na výběr partnera 

Vnitřní: 
• zaměření se na rozvoj vztahu mezi rodiči a dítětem, 
• diskuse o koncepci výběru partnerů a Požehnání, očekávání a omezení, 
• prostudování literatury o přípravě na Požehnání a manželství (pokud možno 

rodiče a děti společně), 
• položení podmínek. 

Vnější: 
• splnění všech podmínek pro Požehnání a vyplnění online formuláře přihlášky na 

Požehnání, 
• vykonání pohovoru a zpovědi s Certifikovanou osobu pro pohovor a zpověď z   OPR, 
• vyřešení problémů z minulosti, 
• sestavení plánu pro výběr partnera. 

 
 

HLEDÁNÍ 

Jak najdeme potenciální kandidáty? 
• Doporučení rodičů. 
• Mezinárodní webové stránky pro výběr partnerů: www.blessing4u.org  
• Návrhy od kandidáta, rodiny a přátel, poradce pro výběru partnerů, vedoucích 

OPR atd. 
• Účast na setkání rodičů. 

1) 

2) 
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3) 
 

4) 
 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
10) 
 
 
 
 
 

KONTAKTOVÁNÍ RODINY 

Pokud najdete kandidáta/kandidátku, o kterého/kterou máte zájem, můžete druhou 
rodinu kontaktovat e-mailem, telefonicky, osobně, prostřednictvím poradce pro výběr 
partnerů nebo národního vedoucího OPR. 

Diskutujte důkladně s druhou rodinou, připravte podmínky, UDĚLEJTE SI ČAS na to, 
abyste to mohli udělat. 

 
 

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ 

Doporučujeme, aby bylo pečlivě zváženo načasování a aby se tento proces neuspěchal. 
 
 

OBDOBÍ POČÁTEČNÍ KOMUNIKACE 

Doporučujeme období počáteční komunikace o délce přibližně 21 dní, aby bylo možno 
zvážit, zda se má zahájit formální proces výběru partnerů. 

 
 

7-MĚSÍČNÍ KOMUNIKACE (proces výběru partnerů) 

Po důkladné komunikaci by se kandidáti měli rozhodnout, zda se chtějí stát smluveným 
párem. Jako vodítko doporučujeme období 7 měsíců. 

 
 

PODEPSÁNÍ SOUHLASU (ZASNOUBENÍ) 

Předání dokumentů o výběru partnerů. Oba kandidáti mohou společně se svými rodinami 
uspořádat Akt podepsání souhlasu (zasnoubení). 

 
 

PŘÍPRAVA NA POŽEHNÁNÍ (vnitřní a vnější) 

Zatímco žijete jako bratr a sestra, rozvíjejte hlubší vzájemné porozumění a přátelství: 
pokládejte podmínky, připravujte Požehnání, cestujte atd. 

 
 

KOSMICKÉ POŽEHNÁNÍ 

Zúčastněte se obřadu Požehnání a přijměte Požehnání. 
 
 

ŽIVOT POŽEHNANÉHO PÁRU 

Investujte do svého Požehnaného manželství a zahájení sexuálního vztahu jako 
manžel a manželka. Důrazně doporučujeme držet se rady Pravých Rodičů, aby 
manželé po Požehnání zachovali alespoň 40denní období oddělení. 
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Poznámky 
k  přihlášce 

na Požehnání 
 
 
 
 
 
 
 

Všichni uchazeči o Požehnání z řad požehnaných dětí (PD*) musejí splňovat všechny 
níže uvedené předpoklady, aby mohli požádat o výběr partnera a Požehnání. 

Přihlášku na Požehnání je třeba vyplnit online v našem 
přihlašovacím systému: www.blessingapplication.eu 

Všechny požadované informace lze vložit na výše uvedenou 
webovou stránku. 

 
Informace předkládané online: 

• Formulář osobních a rodinných údajů 
• 2 fotografie celé osoby a 1 volitelný rodinný obrázek 
• Prohlášení o zdravotním stavu – včetně testu na HIV 
• Individuální pohovor a zpověď 

 
Výchovné požadavky 

• Hluboké porozumění Božímu principu (21denní seminář) 
• Účast na semináři o Požehnání (nesmí být starší než 2 roky) 
• Vykonání 3denního půstu (doporučen je 7denní) 

 
Obětní dar pro Požehnání 

Obětní dar se považuje za jednu z podmínek pro přijetí Požehnání. Tento poplatek musí 
být zaplacen před Požehnáním. 

Další podrobnosti o přihlášce na Požehnání najdete v oddíle Přihláška na mezinárodní 
požehnání. 

 
 
 
 

Nepřehlédněte: Uchazeči 
musí být v době podání 

přihlášky nejméně 17 let! 
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* V brožuře používáme zkratku PD (požehnané děti). 
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Poučení od Pravých rodičů 
 
 
 
 
 
 
 

Ideální rodina, ideální svět (výňatky) 

Son Mjong Mun, Belvedere 1982 

Musíte věnovat více pozornosti skutečnému smyslu vašeho manželství. Dnes bych vám 
chtěl dát několik připomínek k přípravě na vaše budoucí manželství. Již dlouhou dobu 
dostáváte poučení a pokyny pro přípravu. 

Rozumíte tomu, co říkám, velmi jasně, že? Na tom není nic záhadného. Přeji vám všem 
hodně štěstí a žádám vás, abyste se během příštích týdnů velmi poctivě připravovali. 
Pamatujte na to, že všechny oči v duchovním světě a kvůli publicitě dokonce i v tomto světě 
budou hledět na vás. Všechna vaše požehnání v budoucnosti začínají vstupem do 
manželství. Podle zralosti a upřímnosti vaší lásky se vám dostane skutečných požehnání 
života. Ty páry, které si zachovávají svoji vděčnost za tento zvláštní věk, do něhož jsme se 
narodili, neustále chválí lásku Pravých Rodičů a cítí se opravdu vděční za vše, co získávají, 
uskuteční nejhlubší požehnání ve svém životě. Jestliže si za každých okolností udržíte svoji 
vděčnost vůči Bohu, i když musíte snášet velké potíže a pracovat bez přestání 
donekonečna, komu jinému by pak chtěl Bůh dát své požehnání kromě vaší rodiny? 

Uvažovali jste někdy o tom, že když nově požehnané páry vyjdou do světa, bude na vás 
upřena veškerá pozornost světa? Již jsem vám říkal, že požehnané rodiny jsou středem 
Boží lásky. Je to jen představa? Ne, je to skutečnost. I když to možná nevidíte, duchovní 
svět vás vždy pozorně sleduje. To je vědomí, které mám, ať už dělám cokoli nebo jdu 
kamkoli. Vím, že jsem vždy v neviditelné záři reflektorů  z duchovního světa... 

Nikdy nemůžete hodnotit ostatní, včetně vašeho manžela či manželky, jen podle vnějších 
vlastností nebo fyzického vzhledu. Ideál leží mnohem hlouběji než v takových věcech. 
Rozumíte? Už jste mysleli na to, jak se budete líbat? Přesto podle nebeských standardů 
jsou vaše ústa ústy zloděje. Můžete svou rukou hladit vlasy své nevěsty, aby její vlasy 
zvolaly: „Ach, ruka mého manžela je ideální ruka“? Můžete se na svou nevěstu dívat 
ideálníma očima? Chováte ke svému manželovi či manželce opravdový, čistý a duchovně 
povznesený cit? 

Pokračujte ve čtení celé promluvy 
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Srdce 

Son Mjong Mun, 1973 

Pokud dokážete milovat jednu osobu, bude zde Boží láska úměrná hloubce a velikosti této 
lásky. Pokud dokážete podobně milovat více lidí, Boží láska vejde podle velikosti této lásky 
do hloubky této lásky. Dobří lidé musejí být schopni zvítězit nad jinými, a to nikoli tak že by 
si je podrobili, ale tím, že je budou milovat a přivedou do lepšího souladu a jednoty. Jednota 
je první věc, kterou byste si měli přát. A pokud někoho vůbec milujete, měli byste ho milovat 
celým svým srdcem, a to i za cenu svého života. Pak můžete přemoci peklo. Pokud nejste 
sjednoceni, existuje-li nesoulad, je ve vaší mysli peklo. 

Když někoho milujete, vždy zjistíte, že je pro vás posvátnou osobou. Mezi vámi a tou 
osobou již existuje jednota. K dosažení tohoto cíle je třeba vzdát se individualismu. Naším 
cílem je přijímat Boží lásku ve spojení s jinými lidmi. Pak se uskuteční Boží ideál. 

Představme si, že existuje manželský pár, který má mezi sebou určité rozdílnosti a odstup. 
Bylo by v pořádku, kdyby se manželka postavila na určitou pozici a zavolala na manžela: 
„Pojď ke mně a můžeš se stát jedním se mnou,“ zatímco manžel trvá na tom, že jeho 
manželka má přijít blíže k němu, aby se s ním sjednotila, přičemž on zůstane stát pevně na 
své vlastní pozici? To nikdy nebude fungovat. Když setrváte v sobecké lásce, pak nikdy 
nemůže dojít ke skutečné jednotě v Boží lásce. 

Co je tedy pravá láska? Jedna osoba nemusí chodit ke druhé, aby se s ní sjednotila, nebo 
naopak, ale když oba k sobě přicházejí blíže a blíže, mohou se v určitém bodě mezi nimi 
setkat. To může být pravá láska. Jinými slovy, tím, že se oba obětují, mohou se spolu 
navzájem opravdu spojit. A to je standard pravé lásky. Bude tam jen jedna harmonická 
celistvost. Láska sama o sobě může obrousit hrany věcí a uvést je v soulad, do kruhové 
nebo sférické harmonie. Do pravé lásky nemůže nic zasáhnout a narušit ji. Obě strany 
musejí naslouchat jedna druhé, obě strany musejí být ochotny se navzájem sjednotit 
Společně se budou těšit z harmonie a krásy. Můžete říci: „Ne, nesnáším slovo poslušnost. 
Proč mám poslouchat svého manžela nebo manželku? Chci se toho otroctví zbavit a chci 
být svobodnou osobou.“ Ale v opravdové lásce, poslušnosti, věrnosti, odevzdání, se to 
všechno stává možným a nejste tím poníženi. Chcete být ovládáni svou láskou. 

Pokračujte ve čtení celé promluvy 
 

Láska přichází od vašeho partnera 

Son Mjong Mun, 2009 

Člověk nemůže realizovat lásku sám. Odkud pochází láska? Láska nepřichází ode mne, 
nýbrž od mého partnera. Jelikož láska přichází od mého partnera, musím sklopit hlavu a 
sloužit mu. Zde má svůj počátek nebeský princip života pro druhé. Musíme uplatňovat 
životní filosofii, která učí, že když ke mně přichází něco vznešeného, musím to ctít a sloužit 
tomu, abych to mohl obdržet. Lidské bytosti mají lásku. Avšak když jsme sami, láska se 
nemůže projevit. Láska nepřichází, když je muž sám, ale pouze tehdy, když je zde žena 
jako partnerka muže v lásce. Pouze když se objeví partner v lásce, láska konečně 
vytryskne. Říkáme, že rodičovská láska je dobrá a manželská láska je dobrá, protože 
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opravdová láska není sebestředná. Láska nezačíná ode mne; začíná od mého partnera. Je 
důležité, abyste to věděli. Láska přichází od vašeho manžela a od vaší manželky, od vašich 
synů a dcer a od vašich bratrů a sester. Láska nezačíná u vás osobně, nýbrž u vašeho 
partnera. Kdo je tedy vlastníkem lásky? Vlastníkem lásky je partner. Odkud jsme říkali, že 
láska pochází? Pochází od vašeho partnera. Je-li váš partner neatraktivní anebo ošklivý, 
láska se vzdaluje; je-li však partner pohledný a milý, láska postupuje rychleji. Způsob, jakým 
láska funguje, závisí na vlastnostech partnera či partnerky: její řeč, její krása, její vůně a její 
vkus. Kde je východisko lásky? Východiskem lásky nejsem já. Slovo láska se musí užívat 
jako oboustranný termín. Bez ohledu na to, jak je muž hezký, postrádá-li partnerku, je ve 
slepé uličce, protože nemůže milovat osamocen. „Láska pochází ode mne“ – to jsou slova, 
jež používal satan. Já nejsem výchozím bodem lásky. Možná si myslíte, že jste 
východiskem lásky, avšak v budoucnosti nebude žádného pokroku, pokud takový postoj 
nebude úplně odstraněn a proměněn. Až doposud se manželky stavěly do centra  
a manželé se rovněž stavěli do centra a chtěli, aby jim bylo slouženo. To vztahy ničilo. 
Jelikož východisko lásky nepochází ode mne, nýbrž od mého partnera, pak, jestliže mám 
tuto lásku mít, musím se pro ni obětovat. Láska vždy vyžaduje oběť. Láska také vyžaduje, 
abychom se překonali. Z tohoto pohledu je to jediné místo na celém nebi a na zemi, kde 
najdeme náplň, která překoná satanský svět. Bůh se pevně drží lásky, jelikož tu je možno 
najít jen ve shodě s principem lásky, který staví Boha do středu všeho. Slovo „soucit“ (džabi) 
není možno vyslovit, pokud chybí láska. Slovo „shovívavost“ (in) také nemůže stát samo 
o sobě. Slova džabi a in se užívají jen jako vzájemně se doplňující termíny. 

Pokračujte ve čtení celé promluvy 
 

Slova k novým párům pro CIG 

Hak Ča Han Mun, únor 2014 

Proč jste sem dnes všichni přišli? Ano? Proč jste tady? Přišli jste pro Požehnání? [Ano] 
Jestliže dostanete Požehnání, musíte za to nést odpovědnost. Co myslíte? Odpovědnost 
... Jste si jisti, že to dokážete? [Ano!] Ti, kteří si nejsou jistí, to mohou vzdát. 

„Slyšela jsem, že jste všichni přišli pro absolutní zasnoubení. Dosavadní zkušenosti a 
historie ukazují, že tato zasnoubení nebyla na 100 procent naplněna v praxi. Vyšly 
průzkumy, které to potvrzují. V tuto chvíli éry Čon Il Guk, kdy má naše nové já dát sbohem 
historii, především nechci párovat ty, kteří berou Požehnání na lehkou váhu.“ 

Jak vypadá svět až dodnes od té doby, co Adam a Eva padli? Co se děje se světem? Když 
kdokoli z vás zde dostane Požehnání, měl by být schopen ukázat světu, jaké požehnání to 
je. Měli byste se tím umět pochlubit. Díky Pravým rodičům jsme byli obdařeni milostí 
Požehnání, což je pojem, který nemůže pocházet od padlých lidí. Zkrátka řečeno, všechny 
rodiny, které se účastnily tohoto Požehnání, jsou zavázány Nebi a Pravým rodičům. 

Požehnané rodiny bohužel nebyly schopny splnit svou zodpovědnost a povinnost a byly 
zaměřeny jen na sebe. Původně jsme měli rozšířit cestu k Božímu království na Zemi, 
ideálnímu světu, který si Nebe přeje a ve který lidstvo doufá, ale namísto toho vytváříme 
překážky. 

 

Poté, co Pravý otec odešel (do duchovního světa), pokud jde o otázky Požehnání, Pravý 
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otec povolil rodičům provádět výběr partnerů. Umožnil rodičům vybírat partnery pro jejich 
děti v souladu s podmínkami stanovenými církví nebo národním vedením. Proto jsem to 
také dovolila. Rodiče za to musejí převzít odpovědnost a postarat se o to, aby požehnané 
rodiny mohly být založeny před tváří Nebe pro věčnost. 

Nemohu již nadále podávat Nebi zprávy o těch, kteří obdrželi požehnání ve jménu Pravých 
rodičů, ale kteří se později rozejdou. Rozumíte tomu, co říkám? 

Všichni jste sem přišli s přáním získat absolutní zasnoubení. K ničemu vás nebudu nutit. 
Nyní slyšte. Páry, které budou dnes zasnoubeny, mají spolu vytrvat až na věčnost. Máte 
převzít odpovědnost a rozvíjet se, růst. Říkám, že byste měli být schopni vytvořit lepší 
prostředí okolo vaší rodiny. Rozumíte? 

Vzpomeňte si prosím na povodeň za časů Noeho. Je větší oceán nebo hora? [Oceán je 
větší.] 

Pravděpodobně všichni budete chtít partnera, který má srdce široké jako oceán, viďte? 
[Ano.] Totéž platí i o vašem partnerovi. Nejdůležitější poučení z učení Pravého otce je pravá 
láska. V tomto světle, co říkal Pravý otec o tom, jak bychom měli jednat, aby to byla pravá 
láska? Je to láska k druhým, která neustále dává a zapomíná (že dala), láska, která žije pro 
druhé, pravá láska, která existuje pro druhé. Musíte žít tímto způsobem a ukázat to světu. 
Minulý a předminulý rok byly v Anglii po celé zemi hlášeny zprávy o dětech druhé generace. 
V několika zemích Evropy byly vydány zprávy o našem obřadu Požehnání. V tomto roce 
budou Spojené státy věnovat pozornost našemu obřadu Požehnání v Den založení. 
Prezidente Kime, mluvil jste o ABC? [Ano.] 

Slyšela jsem, že ABC, proslulá rozhlasová a televizní společnost ve Spojených státech, 
plánuje zpravodajsky pokrýt náš obřad Požehnání. 

Až dosud jste vyrůstali pod ochranou svých rodičů, církve a blízkého okolí; jakmile však 
dostanete Požehnání, máte jako dvojice odpovědnost vytvořit jednotu a rozvíjet se. 
Rozumíte? 

Nikdo z vás, kdo se zúčastníte tohoto Požehnání, o tom nesmí uvažovat lehkomyslně; 
rozhodnutí, které učiníte nyní, má trvat věčně – ano, věčně. Rozumíte? [Ano!] 

 



 

 

1
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodičovská část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Když pro kohokoli uvažuji o potenciálním 
partnerovi, přemýšlím o všech aspektech 

každého z nich. Jakmile daný sňatek 
odsouhlasím, vím, že je to pro oba nejlepší 

dostupná volba. Vždycky přemýšlím o dětech, 
které vzejdou z takového spojení.“ 
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Vnitřní příprava na 
výběr partnerů 

 
 
 
 
 
 
 

Vnitřní příprava našich dětí na cestu výběru partnera a Svaté Požehnání začíná již v našich 
domovech. Rodiče mohou být vzorem pro své děti tím, že žijí dobrý manželský život a 
setrvávají ve víře v Nebeské a Pravé rodiče. 

Pravý otec řekl, že rodiče jsou pro své děti ztělesněním Boha. Rodiče jsou hlavními vzory 
pro své děti. Proto je důležité, abyste si s dětmi od raného věku vytvářeli důvěrný a upřímný 
vztah. 

Může to znít idealisticky, ale nejpřirozenějším cestou je vztah důvěry s našimi dětmi jako 
výchozí bod pro hlubší rozhovory s nimi o výběru partnera a o Požehnání. Pokud je to pro 
nás obtížné, můžeme alespoň začít snahou lépe porozumět situaci našich dětí a tomu, jak 
vidí svět. Měli bychom si stanovit duchovní podmínky pro vytvoření důvěry a upřímné 
komunikace s nimi a také pro přípravu pro výběr vhodného partnera. 

Měli bychom se snažit dosáhnout lepší komunikace s dítětem, které chce vybrat partnera, 
a rozvinout lepší porozumění jeho či jejím vnitřním pocitům, přáním a nadějím a aktuální 
životní situaci (vizte náš Dotazník pro rodiče a děti). 

 
Vnitřní příprava v roli manžela a manželky 

• Vytvořte dobrý příklad ve snaze stát se požehnaným párem, který se navzájem miluje 
a respektuje. To je nejlepší způsob, jak vaše dítě může vidět a zažít láskyplný vztah. 

• Diskutujte o tomto postupu se svým partnerem. I když se jeden z rodičů ujme 
aktivnější role, je důležité, abyste se dohodli na tom, jak přistupovat k procesu výběru 
partnerů ještě před jeho zahájením. Informujte se navzájem o všech novinkách. 

• Je třeba, abyste jako rodiče před výběrem partnera pro vaše dítě připravili duchovní 
podmínky. Je velmi důležité, abyste se během tohoto procesu cítili být jednotní. 

• Přemýšlejte a hovořte o přednostech i slabinách vašeho dítěte a promluvte si o tom, 
jaký člověk by se měl stát partnerem vašeho dítěte a proč. Respektujte navzájem své 
názory, modlete se a přemýšlejte o těchto věcech. 

 
Vnitřní příprava pro rodiče a děti 

Nejprve by naše děti měly chtít podstoupit výběr partnera. Pak jim můžeme navrhnout, aby 
zahájily duchovní podmínku, kterou by s námi mohly vykonat společně. To jim pomůže být 
vnitřně připraveny a také pochopit jasnější vizi jejich budoucnosti. Měly by například 
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přemýšlet o tom, jaký charakter by měl mít jejich budoucí partner, aby se mohly spojit jako 
dvojice a společně duchovně i fyzicky ve svém životě růst. 

Poté můžete diskutovat o jejich přáních a preferencích, ale neomezujte se pouze na ně. 
Jako rodiče bychom jim měli také pomoci, aby byly více otevřeny Božímu pohledu a nejen 
své vlastní touze. 

Snažte se najít správnou rovnováhu: 
 

VERTIKÁLNĚ 

Obnovení – Jak nám Bůh chce pomoci, abychom se skrze partnerství stali dobrým 
člověkem. 

HORIZONTÁLNĚ 

Co je dobré z pohledu vašeho dítěte? Mluvte o tom, jak vidíte jejich osobnost, a 
zjistěte, jak vaše dítě vidí samo sebe. 

 
Několik bodů, které je ve vztahu mezi rodiči a dětmi třeba mít na paměti 

• Rodiče by měli během tohoto procesu respektovat názory svého dítěte a dát mu 
poslední slovo před konečným rozhodnutím o výběru partnera. 

• Rodiče by měli rozumět cílům a očekáváním svého dítěte a být si vědomi úrovně 
jejich zralosti a připravenosti. Je důležité, aby vám vaše dítě mohlo důvěřovat, že pro 
ně najdete vhodného partnera. Netlačte na ně a nijak je nenuťte. 

• K nalezení správného partnera je třeba, aby si rodiče uvědomovali stav čistoty svého 
vlastního dítěte. Velkou překážkou pro úspěch Požehnání a manželství jsou 
nevyřešené otázky čistoty (zejména problémy jako masturbace, pornografie, sklony 
k flirtování). 

• Dalšími problémy, které mohou vztah narušit, jsou kouření, pití alkoholu nebo 
nadměrné hraní (video)her. Je důležité, abyste se upřímně zamysleli nad životním 
stylem a zvyky vašeho dítěte (přečtěte si o tom více v oddíle Zdravý životní styl). 

• Vyslechněte pozorně všechny připomínky a návrhy, které vaše dítě podává. Snažte 
se být citliví a berte je vážně. Pokud se domníváte, že komunikace s vaším dítětem 
je příliš obtížná a nedosahujete žádného pokroku, vyhledejte pomoc u některého 
z poradců pro výběr partnerů. 

• Aby mohl uchazeč obdržet Požehnání a připravit se na zasnoubení, musí vyplnit svoji 
přihlášku na Požehnání. Toto je podmínka, která pomůže uchazeči připravit se na 
zasnoubení. Jakožto rodiče pečlivě sledujte aktuální stav přihlášky vašeho dítěte 
(kontrolujte přehled stavu pro přijetí Požehnání). 

• Před začátkem procesu zasnoubení si domluvte pohovor s vedoucím vašeho OPR 
a získejte jeho pokyny a rady. 

• Zajistěte, abyste se spolu se svým dítětem mohli zúčastnit Semináře pro přípravu 
na Požehnání. Tím se ukáže, že vaše dítě má o výběr partnera upřímný zájem. 
Účastí na tomto semináři získáte vy i vaše dítě společné pochopení procesu 
zasnoubení. 
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Objasnění rolí a vztahů 

Kandidát a rodiče by se měli rozhodnout, jak spolupracovat během procesu výběru 
partnerů. Několik příkladů: 

• Někteří kandidáti upřednostňují a s důvěrou přijímají doporučení svých rodičů. 
• Někteří kandidáti chtějí diskutovat a shodnout se na návrhu kandidáta předtím, než 

jejich rodiče kontaktují druhou rodinu.  
• Jiní kandidáti se do tohoto bodu procesu rozhodování nechtějí zapojovat. 
• Někteří kandidáti mají návrhy, které předloží svým rodičům ke zvážení. 
• Někteří kandidáti doufají, že jejich rodiče budou souhlasit s konkrétní osobou. I když 

děti by měly respektovat vertikální postavení svých rodičů, rodiče by také měli dbát 
podnětů a názorů svého dítěte, stanovit si priority a pečlivě je zvažovat. 
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Dotazník pro rodiče a děti 
pro lepší porozumění 

 
 
 
 
 
 
 

Zde předkládáme nástroj, který vám pomůže při budování silnější důvěry ve váš vztah 
rodiče a dítěte. Před zahájením procesu výběru partnerů je nutno vyjasnit si níže uvedené 
otázky. Jak jsme již zmínili dříve, pravidelná komunikace a kvalitní společné trávení volného 
času, abychom si navzájem lépe rozuměli, jsou opravdu důležité předpoklady pro úspěšný 
proces výběru partnerů. 

(V oddíle pro děti je stejný dotazník, zde jsme však připojili několik poznámek pro rodiče.) 

 

Jaké duchovní podmínky chcete vykonat společně jako rodina před zahájením 
procesu výběru partnerů? 

• Modlitební podmínky 
• HDH 
• Týdenní setkání / společné trávení času a sdílení mezi rodiči a dítětem 
• Seminář pro přípravu na Požehnání 

 

Jak chcete konkrétně pracovat na zdokonalení vztahu mezi rodiči a dítětem? 

Několik příkladů ... 
• Setkání jednou týdně u jídla 
• Pravidelná společná činnost 
• Vykonávání podmínky, společné studium textů HDH (které se vztahují k Požehnání) 
• Pravidelné setkání pro sdílení očekávání a přípravných kroků na výběr partnerů atd. 

Jaký je stav čistoty vašeho dítěte a jeho životní styl? 

To může být obtížné nebo citlivé téma rozhovoru, zejména pro vaše dítě. Je však velmi 
důležité, abyste před zahájením výběru partnerů znali stav čistoty a životní styl vašeho 
dítěte. 

Pokud si nejste jisti standardem čistoty nebo životního stylu vašeho dítěte, přečtěte si 
prosím oddíl Pohovor a zpověď anebo se obraťte na svého národního vedoucího OPR. 

Zeptejte se svého dítěte, zda má nějaké 
„zásadní problémy“ nebo naprosto nezbytné 

požadavky? 
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Zeptejte se na preference týkající se jazyka, místa, rasy, národnosti, víry, fyzického vzhledu 
nebo jakýchkoli problémů či komplikací, s nimiž je vaše dítě srozuměno a zůstává otevřené 
pro partnera. 

Je vaše dítě ochotno přijmout osobu, která udělala nějaké chyby v čistotě? Nebo někoho, 
kdo již byl dříve požehnán? Nebo někoho, kdo potřeboval dostat odpuštění? 

Jaké nejdůležitější vlastnosti by měl váš partner mít? 

Několik příkladů ... 
• Duchovně založená / náboženská osoba 
• Společensky založená, sociální osoba 
• Osoba zaměřená na cíl (někdo s jasným plánem do budoucna) 
• Osoba se silnými hodnotami 
• Rodinně založená osoba 
• Osoba, která miluje přírodu, zdravý životní styl, sport atd. 
• Osoba, která ráda cestuje 
• atd. 

Co je pro rodinu vašeho partnera důležité, aby o vás věděla a pochopila? 

Několik příkladů ... 
• Jsem velmi duchovní člověk 
• Zachoval/a jsem si čistotu a je to pro mě velmi důležité, proto bych chtěl/a mít 

někoho ve stejném stavu. 
• Moje profesionální kariéra je pro mě velmi důležitá. 
• Jsem venkovní člověk, miluji přírodu, chci pěstovat zdravý životní styl, rád sportuji 

atd. … 

Jak najdeme potenciální kandidáty? 

Webové stránky, shromáždění rodičů, návrh od poradce pro výběr partnera, rodina a 
přátelé … 

 

Naše dítě má návrh na vhodného partnera, co máme dělat? 

Berte jeho návrh vážně, ale také vyzvěte své dítě, aby vysvětlilo, proč si myslí, že je to pro 
ně vhodná volba. Doporučujeme věnovat čas modlitbě, reflexi a prosbě k Bohu o radu 
k rozhodnutí. 

Přečtěte si o tom více v následující kapitole 

Poslouchejte vážně, co vaše dítě chce od svého budoucího partnera/partnerky. 
Zároveň se však snažte pomoci svému dítěti, aby nebylo příliš omezeno svým 

očekáváním nebo příliš úzkou představu o tom, jaký by měl partner být a jak by měl 
vypadat. 

Je důležité, aby vaše dítě mohlo přemýšlet o sobě a o tom, co považuje 
za důležité sdílet s druhou rodinou. 

Objasněte, s čím je vaše dítě srozuměno, a respektujte jeho názor. 
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Jak začít 
 
 
 
 
 
 
 

Zde uvádíme některé nápady, jak začít po určitých vnitřních přípravách a po souhlasu 
vašeho dítěte s aktivním hledáním pro výběr partnera. 

Jakmile se rozhodnete zahájit hledání, doporučujeme kontaktovat místního představitele 
OPR. Dobrou cestou je také spolupráce s poradcem pro výběr partnerů – seznam 
evropských poradců najdete na webu: 

https://bfedeu.org/about/matching-supporters/ 

Přečtěte si více o úloze poradce pro výběr partnerů v oddíle Dodatek. 

Existuje několik možností, jak najít vhodného kandidáta pro vaše dítě. Je důležité 
prodiskutovat s vaším dítětem cestu, po níž chce jít při hledání budoucího partnera. 

• Můžete se zaregistrovat na mezinárodní webové stránce pro výběr partnerů: 
- www.blessing4u.org anebo 
-  

• Pomocí vlastních kontaktů – přes přátele a známé 
• Setkání rodičů pro výběr partnerů (evropské a mezinárodní) 
• Zapojení poradců pro výběr partnerů a Oddělení požehnaných rodin v každém národě. 

 

Postupujte aktivně 
Při hledání možných kandidátů buďte aktivní – nečekejte, až vás osloví jiné rodiny. Pokud 
používáte webové stránky pro výběr partnerů, prohlédněte si alespoň jednou týdně nové 
profily. Mějte víru v Nebeské rodiče! Někdy musíme být trpěliví, než budeme dovedeni ke 
správné osobě. 

Když najdete možného kandidáta, je dobré se o něm dozvědět více, než se obrátíte na 
další rodiče. Za tímto účelem se můžete obrátit na: 

• vedoucího místní církve kandidáta, poradce pro výběr partnerů nebo odbor OPR; 
• vlastní kontakty: přátele a příbuzné; 
• sociální sítě. 

 

Seznámení vašeho dítěte s kandidátem z mimoevropských zemí: 
Pokud uvažujete o kandidátovi z jiného světadílu, důrazně doporučujeme, abyste získali 
podporu některého z evropských poradců pro výběr partnerů, abyste se mohli seznámit se 
situací druhého kandidáta. Na jiných kontinentech mohou mít odlišný přístup k procesu 
výběru partnerů a ne zcela stejné požadavky na uchazeče o Požehnání. Než zahájíte 
proces výběru partnerů s druhou rodinou, musíte mít o těchto věcech jasno. 
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Co byste měli udělat, když uchazeč požádá rodiče o schválení a 
Požehnání s konkrétní osobou? 
Zvažte uvážlivě návrh svého dítěte, nepodávejte okamžitou odpověď „Ne“ nebo „Ano“. 
Požádejte své dítě o čas na rozmyšlenou, abyste společně popřemýšleli a hledali Boží 
vedení. Z možných dobrých otázek k úvaze, které můžete položit vašemu dítěti, uvádíme: 

• Proč si dítě myslí, že se tato osoba k němu hodí? 
• Jaké má důvody, že chce být spojeno právě s touto osobou? 
• Myslíte si, že Bůh byl přizván k této volbě? 
• Proč PO chtěl, aby výběr partnerů pro naše děti prováděli rodiče? Jaký k tomu měl 

důvod? 

Je třeba, abyste jako rodiče poctivě uvážili, zda byste tuto osobu vybrali jako vhodného 
partnera pro svého syna nebo dceru. Pokud necítíte, že by tento kandidát byl dobrým 
partnerem, pak svému dítěti citlivým a ohleduplným způsobem vysvětlete, proč. 

Proces výběru partnera probíhá ve spolupráci mezi rodičem a dítětem. Než učiníte jakýkoli 
krok kupředu, měli byste se všichni cítit dobře. 

Pokud se domníváte, že by určitý kandidát mohl být pro vaše dítě dobrou volbou, 
kontaktujte druhou rodinu a důkladně vše proberte, než dojdete k nějakému rozhodnutí. 
V takovém případě je vhodné, aby si oba kandidáti vytvořili profil, aby druhá rodina mohla 
lépe porozumět situaci kandidáta. 
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Kontaktování druhé rodiny 
 
 
 
 
 
 

Pokud najdete kandidáta/kandidátku, o kterého/kterou máte zájem, můžete druhou rodinu 
kontaktovat e-mailem, telefonicky, osobně, prostřednictvím poradce pro výběr partnerů 
nebo národního vedoucího OPR. Důrazně se doporučuje, aby rodiče nejprve komunikovali 
s rodiči potenciálního partnera, dříve než budou kontaktovat samotného navrhovaného 
partnera/-ku. 

Buďte zdvořilí, upřímní a uctiví. 
Doporučujeme kontaktovat rodiče potenciálního partnera e-mailem (telefonický hovor může 
rodiče zaskočit nepřipravené). Buďte zdvořilí, řekněte, co máte na mysli, mluvte stručné a 
jednoduše. 

Zde je vzorový dopis, který můžete využít: 
 

 

Komunikace mezi rodiči možných partnerů 
• Pokud najdete rodinu, která má zájem o komunikaci, můžete si domluvit schůzku 

každý týden přes Skype nebo jinými prostředky. 
• Diskutujte důkladně s druhou rodinou. VĚNUJTE POTŘEBNÝ ČAS na dosažení 

vzájemného porozumění dítěti druhé strany, jeho situaci a očekáváním, než je 
navzájem seznámíte. To může trvat několik týdnů. Buďte zdvořilí, jasně srozumitelní 
a upřímní. 

• O situaci dětí je nezbytné hovořit pravdivě. 
• Mluvte o své vlastní situaci a popište svá očekávání ohledně budoucího partnera 

vašeho dítěte. 

Vážený pane / Vážená paní, 

prohlédli jsme si profil vašeho syna / dcery (JMÉNO) na webových 
stránkách (bcmatching.org / bfmatch.org) a obracíme se na vás, zda byste 
uvážili diskusi o možnosti jeho / jejího partnerství s naší dcerou / synem 
(JMÉNO). Její / Jeho profil je na bcmatching.org. 

Prosím, dejte nám vědět, jak to vidíte. Děkujeme vám za pozornost a těšíme 
se na vaši odpověď. 

Poté platí pravidlo 3 dnů: e-mail by měl být zodpovězen do 3 dnů, i když 
odpověď bude znít „omlouváme se, že jsme v současné době tak zaneprázdněni, 

můžete počkat dva týdny, než vám odpovíme?“ 
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• Mezi oběma rodinami i mezi mladými páry by měly být zcela vyjasněny nedořešené 
záležitosti týkající se situace a minulosti kandidáta (otázky čistoty a zdraví). Musíme 
být upřímní o všech minulých problémech, zejména v oblasti čistoty, i když není nutné 
jít do detailů. 

• Můžete použít Doporučené otázky k poučení o výběru kandidátů 
• Můžete se rozhodnout vytvořit podmínky společně. 
• V zájmu ochrany srdce vašeho dítěte důrazně doporučujeme, abyste do návrhů na 

výběr partnera nezapojili svého syna nebo dceru příliš brzy. 
• Pokud rodiče obou stran souhlasí s pokračováním, můžete navrhovaného kandidáta 

představit svému dítěti – více o tom si přečtěte v dalším oddíle. 

 
Návrh, jak informovat o stavu čistoty vašeho dítěte 
V procesu komunikace s druhou rodinou je důležité poctivě sdělit stav čistoty vašeho dítěte. 
Můžete například říci: „Moje dítě bylo velmi striktní v zachovávání své čistoty a chce, 
abychom hledali kandidáta s podobnou úrovní čistoty.“ 

Obecně nedoporučujeme ptát se druhé rodiny na úroveň čistoty jejich dítěte. To je poněkud 
hrubá otázka. Je však v pořádku mluvit o situaci a očekáváních vašeho dítěte ohledně 
čistoty. Tímto způsobem nikoho neurazíte. 

Např. Moje dítě bylo velmi striktní, aby si ve svém životě udrželo čistotu; nikdy nemělo 
žádné zkušenosti s druhým pohlavím. Hledáme pro ně proto manžela, který splňuje stejný 
předpoklad. 

Tímto způsobem necháte na druhé rodině, aby promluvila o úrovni čistoty svého dítěte a 
rozhodla se, zda chtějí pokračovat v procesu nebo ne. 

 

 

Buďte upřímní a uctiví 
Důležitým přístupem, který byste měli dodržovat během celého procesu výběru partnerů, 
je říkat pravdu a být upřímný o situaci vašeho dítěte. Kontaktujeme jinou požehnanou 
rodinu, která miluje své dítě stejně jako vy. 

Také mějte na paměti, že jsme mezinárodní mix požehnaných rodin po celém světě. 
Pocházíme z řady různých kulturních prostředí a máme různé způsoby, jak mluvit a chovat 
se. Zvažte to při komunikaci s druhou rodinou. Buďte ohleduplní a chovejte se k sobě 
navzájem laskavě a čestně. A zacházejte s informacemi získanými od druhé rodiny jako 
s důvěrnými. 

POZOR! V dané době buďte v kontaktu pouze s jednou rodinou! 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA 
Čistota také není jen pouhá čistota. Je velmi důležité jasně sdělit, co pro 

vás znamená čistota. Někteří mají takové chápání, že čistota znamená 
„nepadl jsem“, pro jiné to znamená nemít schůzky, nelíbat se atd. Takže 

je velmi důležité vyjádřit přesně to, co máte na mysli. 
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Několik příkladů: 
• Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní problémy, které je třeba oznámit druhé straně, 

sdělte je hned na začátku a nesnažte se je skrývat. Pokud si nepřejete, aby se 
zdravotní stav vašeho dítěte objevil v jeho profilu, měli byste uvést, že rodiče mohou 
být ve věci zdravotní situace uchazeče kontaktováni. 

• Pokud se vaše dítě přihlašuje přes webovou stránku, je důležité pravdivě odpovědět 
na otázku o jeho aktuálním stavu. Například: zda bylo požehnáno dříve a jaký je stav 
jeho víry. 

• Při odmítnutí nabídky buďte velmi citliví, mluvte spolu s úctou a laskavostí 
a zdůrazněte to i před svým synem nebo dcerou. 
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Jak ukončit komunikaci 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud máte pocit, že navrhovaný partner není pro vaše dítě vhodný: 

Pokud se rozhodnete neakceptovat kandidáta (či jeho rodinu) – INFORMUJTE RODIČE 
DRUHÉ STRANY! Nestačí pouze zastavit komunikaci! Mějte respekt, buďte zdvořilí a 
laskaví! 

Můžete například odpovědět: „Jak znám své dítě, nefungovalo by dobře, kdyby se tyto dvě 
osoby spojily.“ 

 
Jak ukončit komunikační proces s rodiči druhé strany 

Pokud proces výběru partnerů mezi dvěma uchazeči skončí neúspěšně, je třeba jasně 
sdělit důvody, aby uchazeči i jejich rodiny mohli dojít k závěru, získali důležitá ponaučení, 
jak vylepšit svůj plán a být lépe připraveni na příští příležitost. 

V případě potřeby mohou tento proces usnadnit poradci pro výběr partnerů a ve správný 
čas pomoci rodině aktualizovat a upravit jejich plán výběru partnera/-ky. 

 

 
Vážení pane a paní … , 

děkujeme za výměnu názorů s námi o možnosti partnerské shody mezi 
naším synem / dcerou a vaší dcerou / synem. Po pečlivém zvážení jsme 
dospěli k závěru, že si nemyslíme, že by si navzájem vyhovovali jako 
manželská dvojice. Přejeme vám vše nejlepší při hledání partnera / partnerky 
pro vaši dceru / syna. 

S pozdravem manželé …… 
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Představujeme kandidáty 
 
 
 
 
 
 
 

Kdy je vhodné představit možného partnera vašemu dítěti? 

• Před představením kandidáta se ujistěte, že rodiče obou stran došli k jednotnému 
názoru a souhlasu. 

• Zajistěte, aby oba kandidáti obdrželi informace o jejich doporučeném partnerovi 
současně. 

• Důrazně doporučujeme, aby se oba mladí lidé stali kvalifikovanými kandidáty a aby 
před zahájením jakékoli další komunikace vykonali pohovor a zpověď. 

• Doporučujeme, aby bylo pečlivě zváženo načasování a aby se tento proces 
neuspěchal. Počkat trochu déle na správný čas bývá obvykle moudré. 

 
Jak mluvit se svým dítětem o navrhovaném kandidátovi 

Představte navrhovaného kandidáta svému dítěti v soukromém prostředí, například doma, 
s modlitebním uvedením. Vašemu dítěti by měl být ponechán čas, aby si dobře promyslelo 
váš návrh. Rodiče by měli být citliví a neměli by na dítě tlačit a nutit je k rozhodnutí. První 
dojmy jsou důležité, postarejte se, abyste navrhovaného kandidáta prezentovali pozitivním 
způsobem. Pravděpodobně nejlepší je popsat povahu kandidáta před předložením 
fotografií. 

Pokud je vaše dítě otevřeno vůči kandidátovi, kterého navrhujete, můžete navrhnout 
třídenní lhůtu na modlitbu a přemýšlení o tom, zda bude s touto osobou chtít zahájit proces 
komunikace. 

Nezapomeňte svému dítěti sdělit, že návrh je v této fázi skutečně pouze návrhem a že je 
možné, že druhý kandidát návrh nepřijme. 

 
Co když moje dítě řekne „ne“: 

Pokud vaše dítě nevysloví k vašemu návrhu souhlas, měli byste informovat druhou rodinu 
s úctou, zdvořile a laskavě. 

Rodiče obou stran by měli být připraveni na to, že druhý kandidát může říci „ne“. 
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Vzorový e-mail: 
 

 
 

Nezasahování - Dejte dětem prostor, aby mohly rozvíjet svůj vztah 

Po představení vašeho dítěte druhému kandidátovi je třeba, aby rodiče dále nezasahovali 
a umožnili dětem rozvíjet svůj vlastní způsob komunikace. 

Děti by měly mít čas na to, aby mohly přijmout návrh svých rodičů. Měly by se svobodně 
rozhodnout, zda chtějí v tomto vztahu pokračovat a angažovat se v něm, nebo ne – je to 
jejich život! 

V této fázi mohou rodiče poskytnout radu, pokud o ni budou požádáni. Možná pomůže dítěti 
najít v jejich komunikaci hlubší obsah. 

 
 

21 DNÍ POČÁTEČNÍ KOMUNIKACE 
• Pro rozhodnutí, zda se navzájem chtějí považovat za možného partnera. 
• Čas dozvědět se více jeden o druhém. 
• Prioritou je, aby se kandidáti navzájem informovali o svém životním stylu a aby ho 

partner/-ka mohl/a přijmout. 
 
 

7-MĚSÍČNÍ KOMUNIKACE (proces výběru partnerů) 
• Seznamte se a setkejte osobně. Na konci této doby by se měli oba uchazeči 

rozhodnout, zda se chtějí stát požehnaným párem nebo ne. 
• Během této doby by rodiče měli „ustoupit do pozadí“ a dát kandidátům čas, aby se 

navzájem mohli poznat. 
• Rodiče mohou poskytnout radu, pokud o to uchazeči požádají. 
• Doporučujeme, aby první setkání bylo dobře naplánováno, takže by nemělo být příliš 

dlouhé ani intenzivní: snad nanejvýše 2 až 3 dny; snad s podporou. Ani první 
návštěvy z větších vzdáleností by neměly být příliš dlouhé. 

 
Vážení pane a paní … , 

vedli jsme vážné rozhovory s naším synem / dcerou o možnosti partnerské 
shody s vaší dcerou / synem. Po těchto diskusích jsme dospěli k závěru, že 
ačkoli oba kandidáti mají mnoho dobrých vlastností, nemyslíme si, že by si 
navzájem vyhovovali jako manželská dvojice. 

Přejeme vám vše nejlepší při hledání partnera / partnerky pro vaši dceru / 
syna. S úctou, 

manželé ..... 
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Akt podepsání souhlasu (zasnoubení) a kosmické Požehnání 

Poté, co se uchazeči rozhodli, že chtějí výběr partnera akceptovat, musejí svůj souhlas 
vyjádřit oficiálně Aktem podepsání souhlasu neboli zasnoubením. Podrobnosti o Aktu 
podepsání souhlasu a o kosmickém Požehnání najdete v následujícím oddíle. 

 
Ukončení procesu výběru partnerů 

Pokud proces výběru partnerů mezi dvěma uchazeči skončí neúspěšně, je třeba jasně 
sdělit důvody, aby uchazeči i jejich rodiny mohli dojít k závěru, aby získali důležitá 
ponaučení, jak vylepšit svůj plán a být lépe připraveni na příští příležitost. 

V případě potřeby mohou tento proces usnadnit poradci pro výběr partnerů a ve správný 
čas pomoci rodině aktualizovat a upravit jejich plán výběru partnera/-ky. 

 



 

 

2
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidátská část 

 
„Pravděpodobně všichni budete chtít partnera, 
který má srdce široké jako oceán, viďte? Totéž 

platí i o vašem partnerovi. To nejdůležitější 
poučení z učení Pravého otce je pravá láska.“ 

Pravá matka 
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Vnitřní příprava 
na výběr partnerů 

 
 
 
 
 
 
 

Je velmi důležité, abyste jako kandidáti měli správný postoj k výběru partnerů a Požehnání, 
vyhradili si dostatek času na přípravu a nevrhali se do ničeho střemhlav. K výběru partnerů 
by mělo být přistupováno z vnitřní perspektivy; ideálně má proces zahrnovat Boha a naše 
rodiče a přivést nás blíže k nim. 

Musíme mít na paměti, že naším cílem je stát se zralým manželem nebo manželkou pro 
druhou osobu a v dlouhodobém horizontu zralou milující matkou nebo otcem pro vaše děti. 
Chcete přece vytvořit Požehnanou rodinu, ve které může přebývat Bůh a v níž může zažít 
radost! 

To znamená, že se musíme zamyslet nad svým životním stylem a jeho okolnostmi. Možná 
budeme muset položit určité podmínky a změnit náš životní styl. Tím, že to uděláme, sami 
porosteme a dozrajeme kvůli našemu budoucímu partnerovi. Před obdržením Požehnání 
samozřejmě nebudeme dokonalí, ale měli bychom udělat vše pro to, abychom se na ně 
řádně připravili a převzali odpovědnost za své vlastní životy. 

 
Zamyslete se nad níže uvedenými body a modlete se 

Je užitečné zapsat si odpovědi. Může vám to pomoci uvidět, jak jste připraveni. 
• Jaký je můj zájem a úmysl podstoupit výběr partnera a jít k Požehnání? 
• Jak hluboce chápu jedinečný význam a hodnotu Požehnání? 
• Jak chci pozvat Boha do procesu výběru partnera? Jaké úsilí dokážu vynaložit, abych 

se cítil blíže Bohu? 
• Jaký je můj vztah k rodičům, mohu jim věřit, že pro mě najdou vhodného partnera? 

Chápu, proč Praví rodiče zdůrazňují výběr partnerů prostřednictvím rodičů? 
• Jsem připraven svázat svůj život s někým až na věčnost? Jsem připraven milovat 

někoho celým svým srdcem nebo se jen snažím cítit milován? 
• Jaký je můj současný životní styl a duchovní život? Jaké jsou silné a slabé stránky 

mé povahy, co musím zlepšit, než se oddám někomu jinému? 
• Existuje něco, co mě blokuje nebo znejisťuje před procesem výběru partnerů? Co 

s tím mohu udělat? 
• Co očekávám od svého manžela/-ky? Co mohu nabídnout? 
• Jsem připraven/a brát potřebné kroky pro výběr partnera a Požehnání jako prioritu ve 

svém životě? 



31 

Kandidátská část 
 

 

 
 
 

• Dokážu mít milující srdce vůči každému, jak nám ukazuje příklad ztělesněný 
Pravým otcem, který obejme každého? 

• Jaká mám očekávání v partnerství? Jestliže se poctivě zamyslíte, máte pocit, že vás 
ovlivňují přátelé nebo společnost, případně filmy? 

• Umím být otevřený/-á, abych chápal/a všechno jako příležitost k učení a jako šanci 
pro růst? 

 

Vnitřní a vnější přípravy před výběrem partnerů 

Před zahájením samotného výběru partnerů je důležité objasnit určité věci a položit 
podmínky. Níže uvádíme několik podnětů založených na našich zkušenostech s prací 
s kandidáty. 

Buďte k sobě upřímní a otevření a v případě potřeby požádejte o pomoc. Nemůžeme dělat 
všechno sami. Někdy potřebujeme pomoc a radu, abychom se dostali na správnou cestu. 

• Přihláška na Požehnání jako celek je duchovní podmínkou, která kandidátovi / 
kandidátce pomáhá vnitřně se připravit na výběr partnera a na Požehnání. Je třeba, 
aby to uchazeč pochopil a aby postup přihlašování bral vážně. V ideálním případě by 
kandidát měl přihlášku na Požehnání podat před zahájením procesu výběru partnerů. 

• Vykonejte pohovor a zpověď. Pohovor a zpověď je důležitým krokem pro výběr 
partnera uchazeče a měly by být provedeny před výběrem partnerů. Podrobnosti 
najdete níže v oddíle Pohovor a zpověď . Provedení pohovoru a zpovědi vám 
pomůže zamyslet se nad vlastním životem a posunout se vpřed. 

• Snažte se hlouběji si popovídat s rodiči o výběru partnerů a Požehnání. Mluvte 
o očekáváních, budoucích aspiracích atd. ... Vizte následující kapitolu. 

• Usilujte o lepší vztah s Bohem a Pravými rodiči a najděte způsoby, jak jej rozvíjet. 
Například si přečtěte a diskutujte o Božím principu, slovech Pravého otce a „Příručce 
pro výběr partnerů a přípravu na Požehnání“ a praktikujte službu druhým. 

• Žijte duchovním životním stylem – například modlitbou, meditací nebo čtením HDH. 
• Žijte zdravým a vyváženým životním stylem a zachovávejte cudnost – například buďte 

pilní při studiu (nebo při práci), pěstujte nějaké koníčky, udržujte standard čistoty 
(vyhýbejte se pití alkoholu, kouření, nadměrnému hraní počítačových her, vyhýbejte 
se masturbaci a pornografii). 

• Zúčastněte se mezinárodního semináře pro požehnané děti. Pomůže vám to navázat 
hlubší spojení s Bohem a Pravými rodiči a dalšími požehnanými dětmi. 

• Budujte dobrý vztah k požehnaným dětem v komunitě. 

 
Výběr partnerů prostřednictvím rodičů 

Přestože Pravý otec vytvořil potřebné podmínky a prováděl výběr partnerů sám, často říkal, 
že ideální Boží touhou je, aby výběr partnerů pro své děti prováděli rodiče. Tradice výběru 
partnerů v naší západní kultuře sice není příliš běžná, je však skutečně opravdu hluboká a 
univerzální. Je to proces, který vyžaduje hodně komunikace a spolupráce, která může 
prohloubit váš vztah rodičů a dětí. 
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Nemusí být snadné svěřit svým rodičům tak obrovský úkol, který změní váš život. Je však 
důležité vyvinout úsilí k otevření srdce a upřímně věřit, že Bůh skrze ně může a bude 
pracovat. Vybudování takové důvěry nenastane náhle, potřebuje čas a vyžaduje úsilí 
z obou stran. 

Před začátkem výběru partnerů je dobré hovořit s rodiči o očekáváních, budoucích 
aspiracích, obavách atd. Prostě řečeno, měli byste si upřímně popovídat o vaší situaci a 
o tom, co se ve vašem životě děje. Vaši rodiče nemohou číst ve vaší mysli, takže pro výběr 
partnera je to velmi důležitý krok. Rozhovory o vaší situaci vám pomohou posílit vztah 
důvěry s vašimi rodiči, což je první krok k úspěšnému výběru partnera. 
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Dotazník pro rodiče a děti 
pro lepší porozumění 

 
 
 
 
 
 
 

Níže uvedené otázky je nutno vyjasnit si před zahájením procesu výběru partnerů. Jak již 
bylo zmíněno, pravidelná komunikace, hodnotné společné trávení volného času a snaha 
o lepší vzájemné porozumění jsou klíčové faktory pro úspěšné sladění rodičů a dětí 
a pomáhají budovat důvěru. 

 

Jaké duchovní podmínky chcete vykonat společně jako rodina před zahájením 
procesu výběru partnerů? 

• Modlitební podmínky 
• HDH 
• Týdenní setkání / společné trávení času a sdílení mezi rodiči a dítětem 
• Seminář pro přípravu na Požehnání 

 

Jak chcete konkrétně pracovat na zdokonalení vztahu mezi rodiči a dítětem? Měli 
byste být schopni důvěřovat svým rodičům, mluvit s nimi a cítit, že Bůh může skrze 
ně pracovat na výběru partnera. 

Několik příkladů ... 
• Setkání jednou týdně u jídla 
• Pravidelné společné činnosti a trávení volného času 
• Vykonávání podmínek, společné studium textů HDH o Požehnání 
• Pravidelné setkávání pro sdílení očekávání a přípravných kroků na výběr partnerů 
• Atd. ... 

 

Jaká je vaše situace ohledně čistoty a jak vypadá váš životní styl? 

To může být obtížné nebo citlivé téma rozhovoru, zejména pro vás. Je však velmi důležité, 
abyste si s rodiči promluvili o svém stavu čistoty, ale také o životním stylu, než přikročíte 
k výběru partnera. Vaši rodiče potřebují znát vaše možná omezení, aby je mohli zvážit 
v procesu výběru partnera. 

 

Máte nějaké zásadní problémy nebo naprosto nezbytné požadavky? 

Popovídejte si o preferencích ohledně jazyka, místa, rasy, národnosti, víry, fyzického 
vzhledu nebo jakýchkoli problémů či komplikací, s nimiž můžete být srozuměni a zůstat 
otevřeni pro partnera. 
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Jste ochotni přijmout osobu, která udělala nějaké chyby v čistotě? Nebo někoho, kdo již byl 
dříve požehnán? Nebo někoho, kdo potřeboval dostat odpuštění? 

 

Jaké nejdůležitější vlastnosti by měl váš partner mít? 

Několik příkladů ... 
• Duchovně založená / náboženská osoba 
• Společensky založená, sociální osoba 
• Osoba zaměřená na cíl (někdo s jasným plánem do budoucna) 
• Osoba se silnými hodnotami 
• Rodinně založená osoba 
• Osoba, která miluje přírodu, zdravý životní styl či sport 
• Osoba, která ráda cestuje 
• Atd. ... 

Buďte upřímní ohledně svých očekávání, ale na druhou stranu nepředkládejte příliš zúžený 
obrázek. Naše očekávání při výběru partnerů mohou být naše největší omezení. Snažte se 
mít otevřené srdce a buďte zvídaví, abyste se o navrhované osobě dozvěděli více, než 
představuje první dojem. 

Může být snadné posuzovat nebo kritizovat, zejména pokud se někdo zdá být od nás velmi 
odlišný. Zkuste vidět ostatní z Božího pohledu; Bůh obvykle ve své mysli chová širší 
obrázek než my. Přečtěte si o tom více ve svědectví kandidátů. 

 

Co je pro rodinu vašeho partnera důležité, aby o vás věděla a pochopila? 

Několik příkladů ... 
• Jsem velmi duchovní člověk 
• Zachoval/a jsem si čistotu a je to pro mě velmi důležité, proto bych chtěl/a mít 

někoho ve stejném stavu. 
• Moje profesionální kariéra je pro mě velmi důležitá. 
• Rád chodím ven do přírody a je pro mě velmi důležité zdravě žít a sportovat 
• Atd. ... 

Přemýšlejte o sobě a o tom, co je podle vás důležité sdílet s druhou rodinou. 
 

Jak najdeme potenciální kandidáty? 

Webové stránky, shromáždění rodičů k výběru partnerů, návrh od poradce pro výběr 
partnera, rodina a přátelé … 

Sdílejte, s čím můžete být srozuměni, a vysvětlete proč. 
 

Myslím na určitou osobu, co mám dělat? 

Je třeba promluvit o tom se svými rodiči a poctivě se zamyslet, zda je to pro vás dobrá 
volba. Vaši rodiče by vám měli pomoci podívat se na to z jiného úhlu pohledu. Buďte 
otevření vůči jejich podnětům a vedení. Zůstávejte zaměřeni na vertikální tradici a do 
rozhodnutí zapojte Boží vedení. 
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Jak začít 
 
 
 
 
 
 
 

Cítíte se vnitřně připraveni tak, aby vaši rodiče mohli začít s výběrem partnera, a věnovali 
jste dost času tomu, abyste na to připravili své srdce. 

Neskákejte do procesu výběru partnera střemhlav bez předchozí vnitřní přípravy. 
Podrobnosti - viz předchozí kapitola. 

Důležité body, které je třeba mít na paměti: 
• Jasně sdělte svým rodičům, zda mají zahájit proces výběru partnera. 
• S rodiči si předem ujasněte, jak nejlépe najdete vhodného partnera (webové 

stránky, sociální média, shromáždění rodičů k výběru partnerů atd.). 
• Udržujte dobrou komunikaci se svými rodiči. Objasněte, od jakého bodu chcete být 

zapojeni, abyste dostali návrh na vhodného partnera. 
• S dostatečným předstihem si připravte svůj osobní profil na výběr partnera. 
• Dodržujte duchovní podmínky, budou účinnou podporou během celého procesu. 

 

Prezentujte se dobře 

Ať už se jakkoliv rozhodnete se svými rodiči o tom, jak provést výběr partnera a jaké 
nástroje použít, budete potřebovat vhodný způsob, jak se náležitě představit rodičům 
partnera. Buď pomocí webové stránky, představením se v dopise atd. 

Pro rodiče, kteří provádějí výběr partnera, je to, co čtou o kandidátovi a jak se jim kandidát 
prezentuje (obrázky), nesmírně důležité. 

Důrazně doporučujeme, abyste přistoupili vážně k tomu, jak se představíte a psali o sobě 
poctivě. Udělejte si čas a vynasnažte se co nejlépe vylíčit sebe, své touhy, svůj způsob 
života, váš vztah k Bohu a PR atd., aby rodiče navrženého partnera získali představu o vaší 
povaze. 

 
Použijte webové stránky k nalezení vhodného partnera 

Máme mezinárodní webovou stránku pro výběr partnerů pro požehnané děti. Přečtěte si 
o nich v oddíle Mezinárodní webové stránky pro výběr partnerů. 

 
Pravidelně aktualizujte svůj profil 

Je důležité pravidelně aktualizovat svůj profil. I když třeba provedete pouze malé změny, 
rodiče uvidí, že došlo k aktualizaci a že máte stále zájem najít vhodného partnera. Pokud 
se po dlouhou dobu bude zobrazovat zastaralý profil, rodiče ho nebudou brát vážně. 
Ukazuje to nedostatek zájmu a upřímnosti. 
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Výběr partnera bez webových stránek 

Pokud vám použití webových stránek nevyhovuje, máte řadu dalších možností, jak vám 
vaši rodiče mohou pomoci s výběrem partnera. Doporučujeme vám sestavit úvodní 
informace o sobě, které pak vaši rodiče mohou použít k oslovení jiných rodičů. Může to být 
jednoduchý dopis se základními informacemi a písemným úvodem o vaší osobě (záliby, 
povaha, cíle atd.) a vaše fotografie. To ukáže druhým rodičům vaši upřímnost. 
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Proces mačinku 
 
 
 
 
 
 
 
 

V této fázi vám vaši rodiče navrhnou kandidáta, o kterém se domnívají, že je pro vás 
vhodný. 

Neodmítejte někoho okamžitě jen proto, že se necítíte zasaženi láskou, když uvidíte 
obrázek nebo uslyšíte jméno. Jak již bylo několikrát řečeno, jedná se o duchovní proces. 

• Modlete se po každém návrhu, který dostanete, a naslouchejte svému srdci. 
• Zeptejte se svých rodičů, proč si myslí, že by se k vám tato osoba hodila, 

a pohovořte se svými rodiči o svých pocitech. 
• Berte každý návrh vážně a zapojte do svého rozhodování Boha. 
• Mějte otevřené srdce a mysl, ale neříkejte ano, pokud vám vaše srdce napovídá 

jinak. 
 

21 DNY POČÁTEČNÍ KOMUNIKACE 

V prvním období budete komunikovat s vaším potenciálním partnerem asi 21 dní. Můžete 
používat e-mail, Skype nebo Whatsapp. V následující kapitole vám předložíme seznam 
možných otázek, které si můžete navzájem položit. 

V tomto komunikačním období budete chtít … 
• rozhodnout se, zda se navzájem chcete považovat za možného manžela/-ku; 
• dozvědět se o sobě více; 
• informovat se navzájem o svém životním stylu a zjistit, zda jej druhá osoba může 

přijmout. 

Po uplynutí této doby se společně rozhodněte, zda chcete pokračovat v komunikaci nebo 
ji ukončit. 

 
7-MĚSÍČNÍ KOMUNIKACE (proces mačinku) 

Doporučujeme další fázi komunikace o délce přibližně 7 měsíců. Doporučení z naší strany 
zní: věnujte dostatek času hlubšímu porozumění druhé osobě, ale také proces komunikace 
příliš dlouho nepřetahujte nebo nenechávejte stagnovat, pokud s touto osobou nevidíte 
svoji budoucnost. 

I po uplynutí této doby je důležité nečinit rychlá nebo impulzivní rozhodnutí na základě 
počátečního pocitu, vnějšího vzhledu nebo vlastních předsudků. Pravá láska roste z úcty, 
upřímnosti, přátelství a navazování opravdového spojení s druhým člověkem. Investujte do 
vytváření takového spojení. 
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Možná nemáte tušení, jaké poklady leží v srdci a mysli jiné osoby, dokud je neodhalíte. 
Možná hledáte někoho, kdo vás přitahuje nebo s kým se cítíte dobře. Ale možná budete 
potřebovat někoho, kdo vyváží nebo doplní vaši povahu, někoho trpělivého, věrného a 
upřímného, aby stál vedle vás při výchově v rodině a zdarech a nezdarech života. Věnujte 
komunikaci dostatek času a zůstávejte otevření. Laskavá slova, láskyplné akce a čas na 
posílení komunikace a vybudování důvěry napomůže růstu upřímných pocitů. 

• Na konci této doby by se měli oba uchazeči rozhodnout, zda se chtějí stát 
požehnaným párem nebo ne. 

• V případě, že se uchazeči o svém stavu čistoty dosud jeden druhému nesvěřili, měli 
by se v tomto období navzájem informovat, než se navzájem zavážou a než potvrdí 
výběr partnera. 

• Je důležité průběžně informovat své rodiče, jak se vám v tomto procesu daří. 
• Během tohoto období byste se měli osobně setkat. Doporučujeme, aby první setkání 

bylo dobře naplánováno, takže by nemělo být příliš dlouhé ani intenzivní: snad 
nanejvýše 2 až 3 dny; snad s podporou. Ani první návštěvy z větších vzdáleností by 
neměly být příliš dlouhé. 
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Doporučené otázky  pro 
komunikaci při výběru kandidátů 

 
 
 
 
 
 
 

Zde předkládáme několik doporučených otázek pro uchazeče, které by si měli promyslet a 
použít je při komunikaci s druhými rodinami a při úvahách o možném partnerovi. 

Rodiče mohou některé z nich nejprve použít při své počáteční komunikaci s druhými rodiči. 
Některé z těchto otázek mohou také použít později v procesu poznávání druhého 
kandidáta, když budou hovořit přímo s ním. Jakmile rodiče doporučí vybraného partnera 
svým dětem, některé z otázek mohou být užitečné také jim, když se uchazeči navzájem 
blíže poznávají a diskutují o svém potenciálním vztahu a případném sňatku. 

(V oddíle pro rodiče je stejný dotazník, zde jsme však připojili několik poznámek pro 
kandidáty.) 

O spiritualitě 

1. Jaký je váš vztah k Bohu a kdy se cítíte Bohu nejblíže? 
2. Kolik nebo jaký druh vzdělávání v Božím Principu jste absolvovali? 
3. Která část principu vás nejvíce upoutala či zajímá? 
4. Do jakých církevních aktivit jste se zapojili? 
5. Jak vedete svůj duchovní život? Jaké duchovní činnosti pravidelně vykonáváte? 
6. Kterých seminářů jste se zúčastnili? Chodíte stále na semináře? 
7. Jste zapojeni do komunity? 

 

O životním stylu 

8. Jaký je váš stav čistoty? Máte kvalifikaci podstoupit výběr partnerů pro Požehnání 
od PR? Už jste někdy měli schůzky nebo se líbali s druhým pohlavím? Už jste 
někdy dali své srdce jiné osobě? 

9. Máte vlastní zkušenosti s nějakým návykovým chováním? (Alkohol, drogy, hazard, 
pornografie.) 
Máte v rodině nějakou historii nezdravé závislosti? Jakými aktivitami je naplněn váš 
každodenní život? 

10. Pijete pravidelně nebo občas, kouříte nebo hrajete hazardní hry? 
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O manželství 

11. Máte nějaké „zásadní problémy“ (záležitosti, které vám znemožňují zvažovat sňatek 
s někým)? Příkladem může být jazyk, místo, rasa, úroveň čistoty, vzdělání, zlozvyky 
atd. 

12. Kdybyste zjistili, že ve svém manželství máte těžké spory, na koho byste se obrátili? 
13. Co pro vás znamená závazek? 
14. Co děláte, když se cítíte být kvůli něčemu ve stresu nebo v konfliktu? 
15. Jak zvládáte svůj hněv? Už jste někdy měli prudký výbuch vzteku? 
16. Jak vypadá šťastné manželství? 

 

O rodině 

17. Jak vidíte role manžela a manželky v rodině? Je pro vás důležité, aby se vaše rodina 
řídila hodnotami PR, čistoty, výběru partnerů a požehnání atd.? 

18. V jakém společenství a prostředí byste chtěli žít ve své budoucí rodině? 
19. Jak velkou rodinu byste chtěli mít? Kdy si myslíte, že byste chtěli mít první dítě? 
20. Jak jste byli vychováni ve své rodině? (Byli vaši rodiče přísní nebo vám dali větší 

svobodu?) 
21. Zeptejte se, jak byl kandidát vychováván a v jakém prostředí. Zeptejte se na rodiče a 

sourozence, prarodiče a pra-prarodiče. Na lidi, kteří na něj/ni měli velký vliv, když 
vyrůstal/a. Jedná se o významné otázky týkající se možného spojení dvou 
rodokmenů. 

O zdraví 

22. Máte nějaké zdravotní problémy? 
23. Existuje nějaký důvod myslet si, že mít děti může být problém? 
24. Nastaly ve vaší rodinné historii nějaké zdravotní problémy, které jsou dědičné? 
25. Příkladem může být epilepsie nebo srpkovitá anémie. 

Vyskytly se v rodinné anamnéze potíže s duševním zdravím? Například bipolární 
porucha nebo pokus o sebevraždu. 

Představy o budoucnosti 

26. Jaká je vaše profesní dráha a jaké máte plány na podporu rodiny? 
27. Jaké máte zájmy a touhy? 
28. Myslíte si, že se dobře znáte? Víte, co chcete udělat se svým životem, nebo stále 

hledáte? 
29. Jak si představujete, že se vaše budoucí rodina bude účastnit života církevní 

komunity a jejích aktivit? 

O financích 

30. Máte nějaké dluhy, jako jsou např. půjčky na studium? 
31. Jak zvládáte nakládání s penězi: je to pro vás snadné? 
32. Jak nakládání s penězi zvládali vaši rodiče? Jak vidíte fungování financí ve vašem 

manželství? 
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Akt podepsání souhlasu 
(zasnoubení) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akt podepsání souhlasu – potvrzení mačinku 

Jakmile se kandidáti rozhodnou stát se párem a rodiče obou žadatelů souhlasí, mohou 
uspořádat „akt podepsání souhlasu“, kde obě rodiny (kandidáti i rodiče) podepíšou oficiální 
doklady o výběru partnerů. Doporučujeme, aby se obě rodiny pokud možno setkaly osobně 
a vykonaly akt společně. 

Akt podepsání souhlasu můžete uspořádat jakýmkoli způsobem, ale jeho součástí by měly 
být společné modlitby a podepsání dokumentů. 

Pokud jste tak dosud neučinili, dejte konečnou formu své přihlášce na Požehnání. 
Neprohlašujte výběr partnera za oficiální, dokud si všechny strany (jak kandidáti, tak jejich 
rodiče) nebudou zcela jisty a ochotny zavázat se k volbě partnera. 

Poté by měly být příslušné dokumenty předloženy vedoucímu OPR nebo přímo 
na oddělení požehnání druhé generace na webových stránkách 
www.blessingapplication.eu. 

Odpovídající Dokument o výběru partnerů najdete zde nebo na další stránce. 
 

Příprava na Kosmické požehnání (vnitřní a vnější) 

Kandidáti mohou vykonat potřebné podmínky při přípravě na Požehnání společně. Během 
této doby mohou připravit dar na Požehnání, organizovat cestování atd. Až do Požehnání 
by se pár měl chovat jako bratr a sestra. Přečtěte si v oddíle Pokyny část o hodnotě 
zachování vztahu bratra a sestry v kandidátském páru. 
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Zpráva o výběru partnerů druhé generace 
 
Datum a místo aktu výběru partnerů (den / měsíc / rok) 

 

Strana muže Strana ženy 

 
 
 

Kandidát 

Vlastní jméno Příjmení  
 
 

Kandidátka 

Vlastní jméno Příjmení 
    

Datum narození 
(den / měsíc / rok) 

 
Datum narození 
(den / měsíc / rok) 

 

 

Otec 

Vlastní jméno Příjmení  

Otec 

Vlastní jméno Příjmení 
    

 

Matka 

Vlastní jméno Příjmení  

Matka 

Vlastní jméno Příjmení 
    

Země trvalého 
pobytu 

 
Země trvalého 
pobytu 

 

 
Telefon rodičů 

  
Telefon rodičů 

 

 
E-mail rodičů 

  
E-mail rodičů 

 

 
E-mail kandidáta 

  
E-mail kandidátky 

 

Prohlášení o zdravotním stavu 
Prohlašuji, že se nacházím v dobrém fyzickém a duševním zdravotním stavu. 
Případné zdravotní problémy (včetně menších poruch zdraví) byly rodině mého budoucího manžela oznámeny. 

Potvrzení 

1. Chápeme formální požadavky na přistoupení k Požehnání a splníme je ve stanovené lhůtě. 

2. Vykonali jsme zpověď před Nebeským Otcem a všechny důležité informace jsme v úplnosti předali našemu budoucímu manželovi/manželce. 

3. Rozumíme významu a hodnotě Požehnání a jsme zodpovědní za svoje rozhodnutí. 

Náš závazek 
 
S důvěrou v Nebeské vedení a doporučení a souhlas našich rodičů svobodně a vděčně přijímáme, že jsme byli vybráni jeden pro druhého, a proto jsme se zasnoubili 
k manželství. Společně slibujeme před Bohem a Pravými rodiči, že se připravíme a zúčastníme obřadu Požehnání jako Nebem posvěceného začátku našeho společného 
života jakožto věčného požehnaného páru. Slibujeme, že si připravíme svá srdce a až do té doby si budeme udržovat čistý vztah jako bratr a sestra. V tento den upřímně 
a celým srdcem přijímáme tento slavnostní závazek před Nebem a Zemí. 

Strana muže Strana ženy 
Datum: 
 
 
 
Podpis kandidáta 

Datum: 
 
 
 
Podpis kandidátky 

Datum: 
 
 
 
Podpis otce kandidáta 

Datum: 
 
 
 
Podpis otce kandidátky 

Datum: 
 
 
 
Podpis matky kandidáta 

Datum: 
 
 
 
Podpis matky kandidátky 

Formulář byl aktualizován: 04-2017 

 
 

Formulář přihlášky vyplňte digitálně, poté jej vytiskněte a připojte požadované podpisy. Po podepsání vytištěného formuláře jej naskenujte a odešlete e-mailem 
na adresu blessing@esgd.org 
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Kosmické požehnání 
 
 
 
 
 
 
 

Kosmické požehnání je věčný závazek před Bohem, Pravými rodiči a vaším partnerem. 

Svaté požehnání je obřad, který se koná obvykle v Jižní Koreji a je stále vykonáván Pravou 
matkou osobně. Očekává se, že se Kosmického požehnání v Jižní Koreji jako ženich a 
nevěsta osobně zúčastní všechny požehnané děti. K účasti na Svatém požehnání, které 
budou udělovat Praví rodiče, budou způsobilé pouze ty páry, které obdržely potvrzení od 
evropského Oddělení Požehnání druhé generace. 

Kosmické požehnání zahrnuje: 

• Dání vašeho slibu (vyslovením ANO) při přísaze Požehnání 
• Přijetí Svaté vody 
• Přijetí modlitby Požehnání od Pravých rodičů 
• Výměnu prstenů Požehnání 

Očekává se, že páry dorazí několik dní před Svatým požehnáním a zůstanou zde i několik 
dní po něm. Budou tak mít dostatek času na náležitou přípravu a přijetí pokynů. 

 
 

Účast na Požehnání 

Pokud se chcete zúčastnit Svatého požehnání, musíte se na něj jednotlivě zaregistrovat. 
Musíte vyčkat na vydání oficiálního oznámení a řídit se v něm uvedenými pokyny. 

Co obecně potřebujete: 

• Musí být vyplněna a podána vaše přihláška na Požehnání (pokud není kompletní, 
NEMŮŽETE se Požehnání zúčastnit). 

• Potřebujete schválení odd. Požehnání druhé generace. 
• Je třeba zaplatit obětní dar pro Požehnání. 

• Nevěsty potřebují bílé svatební šaty, ženichové tmavě modrý oblek. 
• Potřebujete prsteny Požehnání (lze je zakoupit před Požehnáním prostřednictvím 

Oddělení Požehnání druhé generace). 
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Zahájení rodinného života 

Praví rodiče doporučili požehnaným dětem vyčkat po Požehnání 40 dní, než začnou mít 
sexuální vztah jako manželský pár. Je velmi důležité, abychom před zahájením intimního 
vztahu měli určitou úroveň vzájemné důvěry a spojení. 

Páry se mohou podle okolností rozhodnout počkat na zahájení společného života déle než 
40 dní. Je velmi důležité respektovat si navzájem prostor a nenaléhat, pokud se někdo 
necítí připraven přenést vztah na další úroveň. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Přihláška na 
mezinárodní Požehnání 
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Standard CIG 
 
 
 
 
 
 
 

Praví rodiče zavedli pro přijetí Požehnání standard Čon-Il-Guk. Všechny požehnané děti by 
se měly připravovat a být vedeny k Požehnání podle této normy. 

• Kandidáti na Požehnání by měli být čistí. 
• Kandidáti na Požehnání by měli být ochotni překročit kulturní, národní a rasové hranice. 
• Kandidáti na Požehnání se musejí zavázat, že Požehnání zachovají až na věčnost – 

budou milovat svého manžela a vytvářet rodinu zaměřenou na Boha. 
• Musejí být ochotni vést po Požehnání život veřejné služby. 

Chtějí-li jít na Požehnání, musejí nejprve obdržet souhlas Oddělení Požehnání druhé 
generace. (Kandidáti jsou kvalifikováni po vyplnění své přihlášky na Požehnání.) 

 
 
 
 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA 

V případě, že nesplňujete standard CIG a potřebujete vyřešit jakékoli 
problémy v oblasti čistoty, poraďte se se zástupcem OPR a připravte se 

tak, aby vás mohl vést na vaší duchovní cestě a abyste vykonali nezbytné 
podmínky pro účast na výběru partnerů a mohli jít na Požehnání. Na 

následujících stránkách se dočtete podrobnější informace o pohovorech a 
zpovědi. 
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Poznámky k přihlášce 
na Požehnání 

 
 
 
 
 
 
 

Přihláška na Požehnání jako celek je duchovní podmínkou, která kandidátovi / kandidátce 
pomáhá vnitřně se připravit na výběr partnera a na Požehnání. Je třeba, aby to uchazeč 
pochopil a aby postup přihlašování bral vážně. V ideálním případě by kandidát měl 
přihlášku na Požehnání podat před zahájením procesu výběru partnerů. Všichni uchazeči 
o Požehnání z řad požehnaných dětí musejí splňovat všechny níže uvedené předpoklady, 
aby mohli požádat o Požehnání a přijmout je. 

Přihlášku na Požehnání je třeba vyplnit online v našem přihlašovacím systému: 
www.blessingapplication.eu 

Všechny požadované informace lze vložit na výše uvedenou webovou stránku. 

Nepřehlédněte: Uchazeči musí být v době podání přihlášky nejméně 17 let. 

Dokumenty předkládané online: 

• Formulář osobních a rodinných údajů 
• 2 fotografie celé osoby a 1 volitelný rodinný obrázek 
• Prohlášení o zdravotním stavu (včetně testu na AIDS) 
• Individuální pohovor či zpověď 
• Hluboké porozumění Božímu principu (21denní seminář) 
• Účast na semináři o Požehnání (nesmí být starší než 2 roky) 
• Vykonání 3denního půstu (doporučen je 7denní) 
 

Obětní dar pro Požehnání 

Obětní dar se považuje za jednu z podmínek pro přijetí Požehnání a je stejný jako pro 
účastníky Požehnání pro první generaci. Tento poplatek musí být zaplacen před 
Požehnáním. 

 
Podrobné informace o požadavcích 

 

Osobní a rodinné údaje 

Osobní a rodinné údaje nám poskytují základní informace o kandidátovi / 
kandidátce, o jeho/jejím současném studiu a práci a přehled o jeho/její rodině. 

1) 
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Pohovor a zpověď 

Je důležité, abychom se na požehnání dobře vnitřně připravili. Chcete-li provést 
pohovor o Požehnání a zpověď, kontaktujte prosím svého vedoucího Oddělení 
Požehnaných rodin (OPR). Pohovor a zpověď může vykonat pouze schválená 
osoba z OPR. 

Podrobnosti o tom si přečtěte v našem dalším oddíle Pohovor a zpověď 
 

Seminář pro přípravu na Požehnání 

Před přistoupením k Požehnání je třeba absolvovat oficiální Seminář pro přípravu 
na Požehnání. Účast na semináři by měla proběhnout v posledních dvou letech. 
V Evropě nabízíme Seminář pro přípravu na Požehnání dvakrát za rok. Nahrajte 
naskenovanou kopii oficiálního osvědčení na webovou stránku Přihlášky na 
Požehnání. 

 

21denní seminář 

Musí být vykonán 21denní seminář. Není možno akceptovat provedení po 
jednotlivých dnech. 21denní seminář vám pomůže získat hlubší pochopení naší 
výchovy a může poskytnout hluboký duchovní zážitek. Sdělte nám prosím, kterého 
semináře jste se zúčastnili, s přibližnými daty. 

 

3denní půst 

Před přijetím Požehnání je třeba jako podmínku vykonat třídenní půst. Jakmile 
půst dokončíte, informujte nás o datech, kdy byl vykonán. 

 

Fotografie 

Přiložte 2 ks barevných vysoce kvalitních fotografií hlavy a celé postavy 
kandidáta podle níže uvedených specifikací: 

• Jeden obrázek celé postavy (stojící kandidát) a jeden portrétní obrázek 
(hlava až k ramenům). 

• Fotografie by měly být jasné, pořízené v interiéru s čistým pozadím. 
• Pěkně se oblékněte a obujte. 
• Pamatujte na to, že se máte prezentovat před Bohem a Pravými rodiči. 

Ujistěte se tedy, že obrázky jsou skutečně kvalitní. 
• Nahrajte obrázky ve formátu na výšku (nikoli na šířku)! 

Fotografie lze nahrát přímo na naši webovou stránku Přihlášky na Požehnání. 

Další doporučení: 

Možná si budete přát poskytnout jeden rodinný obrázek. (Doporučuje se, ale není 
to povinné.) Pro zajištění vysoké kvality fotografií doporučujeme také, abyste si je 
pokud možno pořídili v profesionálním fotoateliéru. 

 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
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Prohlášení o zdravotním stavu 

Jedná se o krátké prohlášení o zdravotním stavu kandidáta, které najdete na 
webové stránce Přihlášky na Požehnání. Pokud nemáte závažné zdravotní 
problémy, prostě podepište prohlášení o zdravotní způsobilosti na webové 
stránce Přihlášky na Požehnání s tím, že neexistují žádné zdravotní problémy. 
Pokud kandidát má zdravotní potíže, uveďte je na webové stránce Přihlášky na 
Požehnání a vložte stručný popis. 

Mezi zdravotní problémy, které je třeba uvést, patří: 

• Genetické choroby 
• Duševní choroby 
• Užívání léků po delší časové období 
• Sexuálně přenosné nemoci (STDS) 
• Infekce HIV / AIDS 
• atd. 

Mezi zdravotní problémy, které není třeba uvádět, patří: 

• Krátkodobá onemocnění 
• Zlomeniny kostí 
• Krátkozrakost a dalekozrakost 

 

Test na HIV 

Kromě prohlášení o zdravotním stavu je třeba předložit test na AIDS/HIV. Test 
musí provést lékař nebo nemocnice. Z výsledku testu musí být jasně vidět, že 
kandidát je HIV negativní. 

Chtěli bychom ujistit uchazeče, že výsledky testu zůstanou důvěrné a nebudou 
zveřejněny. 

 

Formální přihláška 

Všichni evropští žadatelé o Požehnání z řad požehnaných dětí by se měli 
zaregistrovat na naší webové stránce Přihlášky na Požehnání, uložit zde výše 
požadované informace a vyplnit žádost o požehnání – 
www.blessingapplication.eu. 

 

7) 

8) 
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Poznámky k pohovoru 
a zpovědi 

 
 
 
 
 
 
 

Prvotním účelem pohovoru o Požehnání je zajistit, aby požehnané dítě bylo kvalifikováno 
k zahájení procesu výběr partnerů; nebo v případě, že již navrženého partnera má, zajistit, 
aby mělo potřebnou kvalifikaci pro Požehnání. 

Druhotným účelem je dát požehnaným dětem, které mají v úmyslu přihlásit se na 
Požehnání, příležitost upřímně nahlásit veškeré chyby z minulosti Bohu a Pravým rodičům. 

Mějte prosím na paměti, že pohovor o Požehnání a zpověď může provádět pouze 
osoba schválená vedoucím Oddělení požehnaných rodin nebo Oddělení Požehnání 
druhé generace. 

Pro další dotazy ohledně toho, kdo může provést oficiální pohovor, se obraťte na Evropské 
oddělení pro Požehnání druhé generace na blessing@esgd.org. 

 
Pohovor 

Účelem pohovoru je zajistit, aby kandidát rozuměl smyslu a hodnotě Požehnání. Kandidát 
chápe a zavazuje se vykonat slib Požehnání a prohlašuje, že si zachoval svoji sexuální 
čistotu nebo obnovil svou čistotu na základě obřadu odpuštění. 

 
Zpověď 

Účelem zpovědi je, že kandidát může vyznat všechno, co zatěžuje jeho srdce, aby mohl být 
veden na cestě k napravení všech chyb, které udělal. Kandidát musí pochopit důležitost 
zpovědi a měl by se čestně a úplně svěřit zejména s otázkami v oblasti sexuální čistoty. 

Zástupce OPR dá kandidátovi duchovní vedení a pomůže mu očistit se od všech chyb, ke 
kterým v minulosti došlo. Osoba vedoucí pohovor pomůže rovněž v případě, že 
v současném životním stylu kandidáta je třeba určitý aspekt změnit. 

Přehled ke zpovědi: 
• Sexuální záležitosti 
• Nutkavé chování a závislosti 
• Problémy ve vztazích 
• Obavy o zdraví 
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Tazatel podepíše formulář zpovědi a pohovoru, jakmile se ujistí, že kandidát splňuje 
požadavky pohovoru. 

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA 
 

Nezapomeňte, že pohovor a zpověď by měly být provedeny před 
zahájením procesu výběru partnerů. 
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Formulář pro pohovor o Požehnání pro děti druhé generace 
 

 
 

Jméno kandidáta:   
 

Datum narození:  (D / M / R) Pohlaví:  Stát:   
 

Pohovor 
 

Sexuální čistota 
Prohlašujete před Nebeskými rodiči a Pravými rodiči, že jste si udrželi svou sexuální čistotu? Ano c Ne c 

 
Výběr partnerů 
Chápete a přijímáte smysl a hodnotu výběru partnerů? Jste ochotni přijmout osobu, kterou pro vás Nebeský rodič 
pečlivě připravil, ať už je kýmkoli? Ano c Ne c 

 
Slib Požehnání 
Jako rodiny, které mají realizovat ideál stvoření Nebeského rodiče, slibujete, že se stanete věčnými páry, které 
zdědí tradici zavedenou Pravými rodiči Nebes, Země a lidstva a stanete se dokonalými ideálními rodinami, které 
budou usilovat o uskutečnění Čon Il Guk? Ano c Ne c 

 
Chápete význam a přijímáte obsah slibu Požehnání? Ano c Ne c 

 
Zpověď 
Vykonal/a jsem úplnou zpověď podal/a jsem vysvětlení, pokud bylo třeba. 

 
 

Podpis kandidáta/-ky:    
 

Doporučení vedoucího Oddělení Požehnaných rodin 
• Kandidát zůstává sexuálně čistý. 
• V případě, že kandidát/ka měl/a nějaké problémy s čistotou, vykonal/a nezbytné podmínky k napravení 

minulých chyb a prokázal/a životní styl čistoty. 
• V případě, že uchazeč padl, vytvořil nezbytné podmínky k napravení minulých chyb a zúčastnil se 

obřadu odpuštění. 
• Kandidát chápe význam a hodnotu Požehnání a ukázalo se, že je dostatečně zralý, aby vstoupil do procesu 

výběru partnerů. 
• Kandidát je připraven učinit věčný závazek vůči manželovi/manželce a investovat další úsilí po dobu 

nejméně jednoho roku, dojde-li k těžkostem. 
• Pohovor byl dokončen a kandidát/ka vykonal/a úplnou zpověď. Kandidát/ka je starší 18 let. Jako vedoucí / 

zástupce OPR tímto svým podpisem schvaluji přihlášku výše uvedeného kandidáta/-ky. 
 

Datum a místo pohovoru 
a zpovědi:    

 

Jméno zástupce OPR, který 
vedl pohovor a zpověď    

 

Podpis zástupce OPR, který 
vedl pohovor a zpověď    

 
Podpis národního vedoucího OPR:    

 

Naskenovaný formulář nahrajte na svůj osobní účet na adrese www.blessingapplication.eu 
 
 

Evropský odbor Požehnání druhé generace © 2018 
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Obřad odpuštění 
 
 
 
 
 
 
 

Obřad odpuštění, také nazývaný Zvláštní milost, je zvláštní obřad vykonávaný pouze 
Pravými rodiči pro osvobození od určitých chyb z minulosti. Praví rodiče udělili tuto zvláštní 
milosti v minulosti několikrát při speciálních příležitostech. Účastníci mohli obdržet zvláštní 
milost splněním určitých podmínek. 

V oblasti čistoty existují určité chyby, které je třeba napravit před přijetím Požehnání a které 
lze napravit pouze v obřadu odpuštění uděleného Pravými rodiči. Není jisté, kdy takový 
obřad Praví rodiče znovu nabídnou. 

Proto naléhavě zdůrazňujeme, že před zahájením procesu výběru partnerů projdeme 
pohovorem a zpovědí. Naši zástupci OPR kandidáta provázejí a pomáhají mu vyřešit 
jakékoli problémy z minulosti. 

 



 

 

5
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokyny 
 
 
 
 
 

„Všichni jsme byli stvořeni, abychom se stali 
velkými muži a ženami. Bůh nás neposlal na 

tento svět bez cíle. Když nás Bůh stvořil, vložil 
svou celou lásku do každé osoby. 

Všichni jsme stvořeni pro velikost.“  
Pravý otec 
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Zdravý životní styl během 
přípravy na mačink  

a Požehnání 
 
 
 
 
 
 
 

Co je zdravý životní styl? 

Staráte se o své tělo zdravou stravou, cvičením a vyhýbáte se tomu, co vaše tělo poškozuje, 
jako alkohol nebo drogy. Pečujete také o svůj duchovní růst učením, jak milovat. Pěstujete 
opravdové vztahy, ve kterých se cítíte naplněni, protože podporujete ostatní tím, že jim 
věnujete svůj čas a své schopnosti. 

 
Co je závislost? 

Závislost je často se opakující tendence k určitému chování. Je to návyk v každodenním 
životě, např. hraní videoher mnoho hodin denně, nebo každotýdenní nutkání k masturbaci 
nebo prohlížení pornografických materiálů, jako jsou videa, časopisy ... 

Jakékoli oblasti, kde je pro vás těžší zachovat sebekontrolu – ať už jde o jídlo, sociální 
média, hraní her, masturbaci, pornografii atd. Každý z těchto návyků je chováním, které 
byste NYNÍ měli vyřešit. 

Izolace může často vést k závislosti. Zamyslete se nad možnostmi pravidelnějšího kontaktu 
s ostatními (rodina, přátelé, církevní komunita atd.). 

Pokud si myslíte, že se u vás projevuje návykové chování, máme pro vás doporučení, jak 
získat podporu v oddíle Sexuální integrita, nebo kontakt na poradce pro výběr partnerů 
anebo zástupce OPR. 

Pokud si nejste jisti nějakým minulým návykovým chováním nebo situacemi, které by mohly 
vyjít najevo při rozhovorech s navrženým potenciálním partnerem, obraťte se na zástupce 
OPR nebo poradce pro výběr partnerů a nejprve si s nimi promluvte o tom, jak postupovat, 
protože každý jednotlivý případ je jedinečný. 

 
PROČ je to při přípravě na výběr partnerů důležité? 

Nemůžeme automaticky změnit způsob života jen tím, že budeme požehnáni. Všechny 
naše návyky potrvají, pokud aktivně nepracujeme na jejich změně. 
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Nyní (během procesu výběru partnerů) je ten pravý čas na to, abyste již začali vytvářet 
život, jaký chcete mít se svým budoucím manželem/manželkou a rodinou. Jde o budování 
šťastného a láskyplného vztahu manžela a manželky, vyžadující čas. Znamená to mít 
sebekontrolu a podřídit osobní touhy lásce k vašemu manželovi/manželce. To je zvlášť 
důležité pro rozvoj intimity a krásy sexuálního vztahu manželského páru. 

 
Cvičení sebereflexe 

Proces výběru partnerů může chvíli trvat, takže je důležité být aktivní i v jiných oblastech 
života a využít tento čas k rozvoji zdravých návyků, které můžete do svého Požehnání 
vnést. Níže je uveden seznam čtyř hlavních oblastí vašeho života, nad kterými je dobré se 
během procesu výběru partnerů zamyslet. 

Udělejte si čas na poctivou sebereflexi, abyste mohli na tyto otázky odpovědět. V prvním 
sloupci odpovězte na otázky zaměřené na to, jak prožíváte svůj nynější život. Ve druhém 
sloupci pak odpovězte na stejné otázky, ale zaměřte se na to, jak byste chtěli žít po přijetí 
Požehnání. 

Pokud jsou odpovědi pro každý ze dvou sloupců velmi 
odlišné, bylo by dobré o tom dále popřemýšlet. Co je 
třeba změnit? Jaké nové návyky byste chtěli rozvíjet? 
Nesnažte se dělat příliš mnoho věcí najednou, začněte 
jen s 1-2 cíli. Zvažte, v jakých návycích chcete 
pokračovat, které chcete opustit a jaké návyky nebo 
činnosti chcete zahájit. 

 
 

Nynější život Život s manželem / manželkou 

Váš duchovní životní styl 
Jsem spokojen/a se svým současným 
duchovním zdravím? Ve které oblasti 
především bych chtěl/a růst? 

Co mi pomáhá udržovat zdravý duchovní 
život? 

  

Váš fyzický životní styl 
Jsem spokojen/a se svým současným 
tělesným zdravím? 

Mám nějaké návyky, se kterými se 
necítím dobře? Co bych mohl/a udělat, 
abych to změnil/a? 

  

Vaše vztahy 
Komu se cítím být nejblíže? Proč? 
Existuje vztah, který bych rád/a 
prohloubil/a? 

Jakým způsobem mohu posloužit / 
pomoci své komunitě více? 

  

POZNÁMKA: Nejde zde 
o dokonalost. Jde o poznání sebe 
sama, být poctivý a zodpovědný za 
další svůj růst. 
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Nynější život Život s manželem / manželkou 

Vaše osobní cíle 
Kdo jsem já? Jaký život chci mít? 

Co mě motivuje, co mě dokáže 
nadchnout? 

Jaké mám vlohy, které jsou užitečné 
pro ostatní? 

  

Vaše sexuální integrita 
Mám jasno o sexu z Božího pohledu? 

Jaké jsou mé osobní důvody, proč žít 
životem čistoty (a pozdější věrnosti)? 

Mám plán, jak reagovat v nechtěných 
situacích? 
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Sexuální čistota 
 
 
 
 
 
 
 

Co to znamená: 

Myšlení a životní styl pro zachování sexuální čistoty před manželstvím a věrnosti v manželství. 
 
 

Jak žít život sexuální čistoty: 
 
 

Buďte ČISTÍ – znáte SKUTEČNÝ účel sexu z Boží perspektivy. 

Cílem zachování čistoty není vyhýbat se sexu. Rozhodli jste se zůstat čistí, protože 
chcete mít ten NEJLEPŠÍ možný sexuální zážitek. Bůh stvořil naše těla A TAKÉ 
vytvořil sex. Porozumění sexu z Boží perspektivy je nejlepší cestou k naplnění 
sexuálních zážitků s vaším manželským partnerem naplněných skutečnou radostí 
a intimitou. 

Jaká je perspektiva sexu z Božího pohledu? Je zakořeněna v pravé lásce, více se 
zaměřuje na to, co dáte svému manželovi/manželce, než na to, co od svého 
manžela/manželky dostáváte. K tomu nedochází ve vztahu automaticky, vyžaduje 
to umět růst a učit se milovat. 

 
 
 

Buďte DŮVĚRYHODNÍ – víte, proč je pro vás sexuální čistota 
důležitá. 

Musíte mít své vlastní důvody, proč nežijete sexuálním životem, nemasturbujete, 
neprohlížíte pornografii atd. Nestačí jen následovat to, co říká církev nebo jiní. Měli 
byste lidem s jistotou říci: „rozhodl jsem se, že nebudu, protože chci  __ “. 

 
Když máte jasnou a sebevědomou sexuální integritu, budete vědět, jak reagovat, 
když se ocitnete v nechtěných situacích. 

1) 

2) 
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Buďte ZODPOVĚDNÍ - zaměřte se na to, abyste se stali lepším 
partnerem. 

Přistupujte vážně a realisticky k otázce, jak žít život sexuální integrity. 

Připravte se na tyto situace: 
• jak si budete počínat v nechtěných situacích – nátlak vrstevníků, sexting, 

pornografie atd.; 
• jak si budete počínat v manželství – jak budete kultivovat své srdce. 

Pamatujte, že sexuální integrita je způsob myšlení a životní styl. Všechny tři body 
jsou důležité před i po obdržení Požehnání. 

 

Problém s masturbací 

Sexuální myšlenky často spojené s masturbací vás nenaučí, jak jednat se sexuálním 
partnerem s láskou a úctou, je to zaměření pouze na vaše vlastní uspokojení. Častá 
masturbace se může „otisknout“ do vaší sexuální zkušenosti. Tento otisk omezí vaši 
schopnost být vzrušený v reálných životních sexuálních zážitcích, protože vaše mysl a tělo 
bude chtít napodobovat zážitky z minulosti, aby byl současný sex prociťován jako 
uspokojivý. 

Klíč ke šťastnému sexuálnímu životu je založen na poznání, jak dát svému partnerovi více, 
než se sám/sama snažím získat, neboli slovy Pravého otce: 

„Samotný muž nebo žena je jen polovina celku. Z tohoto důvodu Bůh určil pohlavní orgány, 
orgány lásky, k vzájemné výměně. Vlastníkem mužova pohlavního orgánu je jeho 
manželka a vlastníkem ženina pohlavního orgánu je její manžel. Pouze tehdy, je-li každý 
z nich zakořeněn v opravdové lásce k tomu druhému, jsou v postavení vlastníka svého 
manžela/manželky.“ 

 
Problémy s pornografií 

PADĚLEK – „Porno slibuje intimitu a spokojenost, ale nechává nás prázdné a hledající 
něco dalšího. Intimita znamená vnitřní i vnější poznání a být milován pro to, kým jste. Bůh 
vytvořil sex, aby byl nejhlubším fyzickým projevem intimity mezi mužem a ženou.“* 

Pornografie je založena na lžích o tom, co je sex, jsou to neskutečná očekávání, iluze. Není 
to skutečné, nýbrž falešné zobrazení toho, co je sex. 

FALEŠNÁ LÁSKA – „Pokušením pornografie je obejít úsilí spojené s budováním vztahu. 
Porno nám dává šanci fantazírovat a zapomenout na vaše vlastní nedokonalosti. I kdyby 
pornografie poskytovala přesná zobrazení žen (což nedělá), stále by nabízela pouhé 
obrázky – ne skutečného člověka. Je snadnější hrát si s obrázkem než vytvářet vztah 
k osobě se srdcem, myslí a city. Obrázek nemá žádná očekávání. Nemusíte se vypořádávat 
s žádnými nepříjemnostmi, které přicházejí se skutečným člověkem.“* 

 

3) 
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ZANECHÁVÁ JIZVY – Stopy oněch obrázků magicky nezmizí, jakmile budete požehnáni. 
Tyto obrázky je obtížné z vaší mysli vymazat. Pokud jsou vaše sexuální myšlenky více 
spojeny s imaginárními sexuálními „objekty“ než s vaším partnerem, je obtížné zažít radost 
a intimitu ve vašem sexuálním vztahu s vaším partnerem. 

 
Existuje mnoho dalších škodlivých účinků, které má pornografie na váš mozek a život. 
(Více se dozvíte na: www.highnoon.org a na: www.yourbrainonporn.com) 

 
5 kroků ke změně návyku na pornografii 

1. Přiznejte si, že máte problém a chcete se změnit. 

2. Konejte TEĎ HNED, když se chcete změnit, nečekejte. SVĚŘTE SE NĚKOMU, komu 
důvěřujete, se svým návykem na porno a zeptejte se, zda vám může pomoci 
s odvykáním. 

3. Porozumějte vědeckým poznatkům o špatných návycích - závislostech. Pocity 
provinění nebo pouhé snahy o použití rozumu a logiky NEDOSTAČUJÍ k odstranění 
návyku. Návyky vycházejí z emocionální stránky mozku, takže musíte „přepojit“ svůj 
mozek na nové návyky. Naštěstí jsou naše mozky flexibilní a umějí se naučit novým 
návykům! 

4. Udělejte si plán, jak OPUSTIT a čím NAHRADIT svůj návyk na porno (vizte níže). 
Stanovte si časové období. Většina návyků se dá změnit za 90 dnů až 4 měsíce, ale 
stanovení dlouhé doby může být už na první pohled odrazující. Je lepší začít s kratším 
obdobím jako je 30 dní, a na tom pak dále stavět. Poraďte se o svém plánu s osobou, 
která vám bude pomáhat. 

5. Hledejte způsoby, jak vybudovat hlubší vztahy s jinými lidmi ve vaší rodině, církvi nebo 
škole. „Všiml jsem si, že jsem mnohem méně náchylný ke chtíči, když jsem aktivně 
navazoval vztahy s druhými. Střed mého zájmu se změnil z vlastního já na lidi okolo 
mě a začal jsem se znovu starat o ně.“ (Svědectví křesťana, který překonal závislost 
na pornografii)* 

 
Jak SESTAVIT PLÁN 

• PŘESTAŇTE se dívat na porno a nemasturbujte. 
• Zbavte se materiálů a zabraňte přístupu pomocí blokování reklam a ochranného 

systému, nainstalujte aplikaci „panic button“ (poplašné tlačítko).** 

• Poznejte své „spouštěcí mechanismy“ a promyslete si, jak se jim vyhnout. 

• NAHRAĎTE návyk na porno ušlechtilejším návykem či koníčkem.** 

• Návyk – účelem je vybudovat sebekázeň s něčím, na čem budete každý den 
pracovat. Mělo by to být dost náročné na to, abyste při úspěchu měli pocit zdaru, ale 
ne natolik odrazující, že by mohlo dojít k selhání, což by mohlo vést k negativnímu 
myšlení. Příklady: nové cvičení nebo nová strava, meditace, HDH, duchovní 
podmínka, domácí práce atd. 

 



61 

Pokyny 
 

 

 
 
 
 

• Koníček – účelem je zaměstnat se ve volném čase, nuda je spouštěčem pro 
porno. Dobrý koníček poskytuje spíše relaxaci než únik z reality. 

• Relaxace = vyberte si uváženě a budete se cítit svěží a nabití energií Únik z reality 
= nutkání nebo jednání, které vede k tomu, že se člověk vyhýbá nepříjemným 
povinnostem a pocitům; Po takovém úniku se cítíte prázdní a unavení. 
Pouze VY SAMI můžete určit, zda je pro vás daný koníček relaxační nebo 
únikový. Například videohry a čtení mohou být pro jednu osobu relaxační, ale pro 
druhou mohou znamenat únik před realitou. 

• NÁVRAT – Pokud to zpackáte, začněte znovu od 1. dne.** 
Buďte upřímní vůči pomáhající osobě a znovu pak začněte první období. 
Nenechejte se odradit, základ, který jste vytvořili, se neztratí. Být upřímný a začít 
znovu také ukazuje sebekontrolu a získáte tak ještě větší důvěru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkazy: 

*  Resisting the Power of Pornography (Jak odolat síle pornografie) www.focusonthefamily.ca 

** Rebooting Basics (Základy pro nový start) www.nofap.com 
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Jaký je náš vzájemný vztah 
po mačinku  

 
 
 
 
 
 
 

Proč je důležité udržovat vztah jako bratr a sestra poté, co jsme byli 
navrženi jako partneři? 

Zůstáváte soustředěni na vzájemné osobní porozumění, aniž byste se nechali spoutat 
vzrušením z tělesné náklonnosti. Skutečná intimita se zakládá na vnitřním i vnějším 
poznání a na tom, že jste milován/a pro to, kým jste. Budování tak úzkého vzájemného 
vztahu potřebuje čas; čím více času investujete do tohoto druhu citové intimity, tím 
opravdovější bude i vaše tělesná intimita. 

Rozvíjíte dobré komunikační schopnosti. Být schopen otevřeně a upřímně hovořit je 
skvělým základem pro šťastný sexuální život. Pokud je pro vás nyní nesnadné mluvit spolu 
o obtížných tématech, nebude vám to po Požehnání o nic snazší, zejména pokud jde 
o vyjadřování svých pocitů ohledně tělesné intimity a sexu. Využijte čas před Požehnáním 
k důkladným diskusím. Zaměřte se na to, abyste se stali dobrým posluchačem. Snažte se 
porozumět partnerovu/partnerčině srdci a pocitům za slovy, která říká. 

Tělesná náklonnost vás může snadno strhnout. Objímání se může proměnit v líbání, i 
když jste to neplánovali. Zachování vztahu pouze jako bratr a sestra zaručí, že nechtěně 
nepřekročíte hranice. 

 
Způsoby, jak udržet vztah bratra a sestry: 

Promluvte si a dohodněte se na fyzických hranicích, jako např. objetí pouze jako pozdrav. 
Zkuste se společně setkávat a dělat aktivity na otevřených veřejných prostranstvích. 

 
Co není vztah bratra a sestry: 

Držení se za ruce, mazlící doteky, laskání, líbání. 
 

Nevnímejte to jako omezení, chápejte to jako příležitost ke vzájemnému bližšímu 
poznání! 

Lásku lze vyjadřovat mnoha způsoby – fyzická náklonnost je jen jedním z nich. Buďte 
kreativní při poznávání svého partnera/-ky, poznejte, co ho/ji dělá šťastným a jak mu/jí 
sloužit. 
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Svědectví rodičů a dětí 
 
 
 
 
 
 
 

Svědectví dětí druhé generace o výběru partnerů 

Kandidát 1. 

a. Jaké byly hlavní potíže, se kterými jsi se při mačinku setkala? 

Moji rodiče nemají široký okruh kontaktů po celém světě. Jsme v našem regionu dost 
izolovaní a rodiče mohou jen obtížné oslovovat jiné komunity jinak než přes web (což 
každému nepomáhá). Rovněž není snadné myslet na to, že „v mém věku už nikdo 
nezbývá!!!“ – bojovat s těmito myšlenkami a vydržet i přes ně bylo opravdu těžké. 

b. Jaká byla klíčová rozhodnutí a úsilí, které jsi vynaložila k překonání těchto potíží? 

Využila jsem nových příležitostí, které nesouvisely se samotným mačinkem, a obohatila 
jsem svoji zkušenost s komunitami v jiných regionech. Stala jsem se členem štábu v 
programu DONE (Development of New Environments – Rozvoj nových prostředí) a tak 
jsem se seznámila s novými lidmi. Také jsem rozvinula některé kontakty s poradci z Evropy, 
se kterými pak mohli moji rodiče spolupracovat, aby došli k návrhu vhodného partnera. 
Pokračovala jsem v rozhovorech se svými rodiči a ti vyjádřili svoji spokojenost, že jsem se 
v tomto procesu stala aktivnější. To mi dalo trochu větší jistotu, abych pocítila, zda skrze 
mě pracoval Bůh a že by mohl skrze mě pracovat – namísto toho, aby se spoléhala pouze 
na inspiraci svých rodičů. 

c. Co bys udělala jinak a co bys poradila ostatním, aby nedělali? 

Nesnažte se nic urychlit. Prohlížela jsem webové stránky, a i když jsem cítila, že s obsahem 
docela nesouzním, pokusil jsem se do tohoto procesu vstoupit. Když došlo na návrhy 
z webu, pociťovala jsem, že bych měla odpovědět „ano“, protože to může být moje poslední 
šance, i když jsem hodně váhala a byla jsem vlastně dost nesvá. Pomohlo mi hovořit o tom 
s rodiči, i když nakonec jsem s nimi vše neprobrala a namísto toho jsem se svěřila své 
intuici. Byla jsem ráda, že jsem nešla proti vlastnímu úsudku, abych se snažila udělat 
„správnou věc“. 

d. Jaká ponaučení jsi si vzala během své cesty k mačinku? 

Je třeba věřit, že Bůh může prostřednictvím lidí působit ve vašem životě a že Bůh je v nás 
a chce s námi pracovat. Pokud jsme schopni kontrolovat vlastní motivaci, neměli bychom 
pochybovat o tom, že můžeme mít dobrou intuici a vytvářet si dobrý úsudek. Je však 
důležité je sdělovat a ne je rozvíjet pouze ve vlastním soukromí. Cítím, obzvláště jak mi 
přibývá let, že mohu mít dobrou intuici a že bych měla mít jistotu, že přicházejí z dobrého 
zdroje. 
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e. Co bys řekla jinému požehnanému dítěti nad 25 let, které se snaží dostat návrh na 
partnera a jít k Požehnání? 

Nevzdávej se! Je to opravdu boj, který v naší mysli probíhá, jak člověk stárne. Pokud se 
dokážeš mentálně a duchovně prosadit a stanovit své záměry v souladu s Bohem a 
universem, odpověď nějakým způsobem přijde. Neočekávej zázraky, ale každou situaci 
považuj za poučnou zkušenost a aktivně přemýšlej o tom, jak ti průběh i těch 
nejnáročnějších životních událostí přináší drahokamy, které si můžeš uchovat po celý život. 
Především však nepropadni porovnávání. Je snadné pozorovat ostatní, zejména ty mladší 
než jsme sami, a vytvářet nejrůznější porovnání, která opravdu nepomohou. Udělejte si čas 
na rozhovor s druhými a vyslechni si jejich zkušenosti, aby ses od nich poučil/a, ale ne do 
té míry, že by ses s svými vlastními zkušenostmi cítil/a méněcenný/á. Nikdy nevíš, proč 
celý proces pro některé lidi trvá déle, ale podle mých zkušeností byl pozdější termín 
načasován správně. Kdybych to uspěchala dříve, vím, že bych neměla stejný výsledek. 
Takže jsem za tuto dobu čekání vděčná. 

 

Kandidát 2. 

a. Jaké byly hlavní potíže, se kterými jsi se při výběru partnerů setkala? 

V církvi existuje názor (odlišný od názoru takzvaného „vnějšího“) světa, že když je ti 25 let, 
jsi příliš „stará/ý“ na to, abys dostal Požehnání, proto se musíš vrhnout do hledání partnera, 
být méně vybíravý/á a realističtější, protože se nabízí méně možností (zejména pokud jsi 
sestra). Moje první Požehnání se zhroutilo, když mi bylo 26 let, a kvůli tomuto sociálnímu 
stigmatu, jak jsem se zmínila, se moji rodiče pokusili přinutit mě, abych šla znovu na 
Požehnání co nejdříve, aniž by brali v úvahu, že jsem potřebovala nějaký čas na vyhojení 
zranění ze svého předchozího vztahu. 

Další výzvou, které jsem musela čelit, když jsem měla podstoupit nový výběr partnera, bylo 
to, že mnoho kluků, kteří byli buď starší, nebo ve stejném věku jako já, bylo příliš 
poznamenáno svými dřívějšími vztahy nebo získalo příliš negativní vztah k církvi. Třetí 
výzvou, které jsem musela čelit, bylo srovnání s mými přáteli z druhé generace, kteří byli 
mladší a již měli manžele/-ky, zaměstnání, svůj vlastní byt a dokonce i děti. Vzpomínám si, 
jak jsem jen s těžkým srdcem šla na několik oslav narození dítěte a kolaudačních večírků. 

Čtvrtou výzvou byla frustrace z nenalezení „správné“ osoby pro mě, po jednom 
neúspěšném Požehnání a pěti pokusech o výběr partnera jsem se cítila jako poražená jako 
člověk, který nebyl dost dobrý na to, aby ho někdo miloval. 

b. Jaká byla klíčová rozhodnutí a úsilí, které jsi udělala a vynaložila k překonání 
těchto potíží? 

Nejprve jsem odsunula stranou otázku sociálního stigmatu žen, které si mají vzít staršího 
muže. Začala jsem hledat kandidáty, kteří byli mladší než já, a bylo zde více možností a 
menší tlak na volbu „kohokoli“. 

Za druhé, abych se přestala litovat, přestala jsem se srovnávat s ostatními. Rozhodla jsem 
se zapracovat na svém sebevědomí, a tak jsem šla k terapeutovi, kterého jsem považovala 
za dostatečně důvěryhodného. 

Zatřetí, potřebovala jsem zapomenout na nerealistická očekávání svých rodičů a na svá 
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vlastní očekávání, protože všechny ty neúspěšné pokusy o výběr partnera byly výsledkem 
snahy o uspokojení těchto očekávání. Po mém pátém pokusu o mačink  jsem rodičům 
řekla, že si chci nějaký čas odpočinout, a chtěla jsem spolu s rodinou vykonat 40denní 
podmínku, než budu někoho dalšího kontaktovat. Dříve jsem dělala podmínky sama, ale 
uvědomila jsem si, že rodinná modlitba bude silnější a účinnější. Brala jsem své minulé 
zkušenosti nikoli jako selhání, ale jako klenoty moudrosti, jako lekce, které mě připravovaly 
na to, abych se stala lepším člověkem a lepší manželkou, a tak jsem se zbavila své bolesti. 

Brzy po této rodinné podmínce a díky pomoci „pohádkového kmotra“ jménem Patrick 
Hanna, jsem našla svého manžela. Čtvrtým rozhodnutím, které je skutečně nejdůležitější, 
bylo přestat se snažit potěšit ostatní a začít přemýšlet o tom, co opravdu chci: jaké jsou 
moje ideály a hodnoty o lásce, rodině, církvi atd. a pokusit se najít někoho, kdo je na 
naladěn na stejnou vlnu a je zaujat pro stejné ideály a hodnoty jako já. Takže i když jsme 
si s manželem okamžitě „nesedli“, sdíleli jsme stejnou společnou půdu a postupně jsme se 
do sebe zamilovali. 

c. Co bys udělala jinak a co bys poradila ostatním, aby nedělali? 

Snažila bych se být méně pesimistická a chápat, že vztah neznamená někoho potěšit nebo 
být něčí loutkou, ale vytvořit něco skutečného mezi dvěma lidmi. Takže bych si se svými 
rodiči chtěla lépe vyjasnit, co opravdu chci a jak toho opravdu dosáhnout, místo abych je 
jen „poslouchala“, a pak je začala nesnášet. 

Toto myšlení „na potěšování lidí“ také nebylo pro můj proces výběru partnera a dokonce 
ani pro můj současný vztah přínosné. Pokud jste založeni jako já, radila bych vám nesnažit 
se potěšit každého, protože to nevytváří solidní společenství ani vztah. Také bych 
doporučovala najít někoho, kdo sdílí vaše ideály, spíše než někoho, kdo vás pouze 
přitahuje, protože pro mě by cílem nemělo být pouze mé štěstí, ale najít smysl života a 
vytvořit věčné, smysluplné partnerství. Také si myslím, že jsem mohla na problémech svého 
sebevědomí začít pracovat dříve, a ne je ignorovat nebo jim přisuzovat menší význam. 

d. Jaká ponaučení jsi si vzala během své cesty k mačinku? 

Naučila jsem se nesoudit a nečinit předčasné závěry o druhém člověku podle jeho 
profilového obrázku, jeho věku, příjmení a jeho národnosti a nezakládat názor na prvních 
dojmech. Je také důležité co nejdříve probrat všechny podstatné otázky, abyste nestrávili 
několik měsíců pouze rozhovory o tom, zda se k sobě hodíte; nikdo nezemře kvůli tomu, že 
nezná oblíbenou barvu druhého kandidáta! Kromě toho bych lidi povzbudila, aby kladli ty 
nejlogičtější otázky: Věříš v Boha? Chodíš na nedělní bohoslužby? Chceš mít děti? 
Přesvědčte se, zda máte shodné názory na nejdůležitější věci. Viděla jsem, jak se páry 
rozpadají, protože tyto otázky ve svém počátečním období přeskočily, a když to zjistily, bylo 
příliš pozdě. Ještě bych dodala, že je také dobré zjistit, zda daná osoba netrpí nějakými 
závislostmi a zda na jejich odstranění pracuje, nebo jen tak marní čas. 
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e. Co bys řekla jinému požehnanému dítěti nad 25 let, které se snaží dostat návrh na 
partnera a jít na Požehnání? 

V první řadě: buď trpělivý/á a vytrvalý/á. Za druhé: chop se iniciativy, abys mohl/a být 
zasnoubená/ýa nespoléhej se pouze na své rodiče a přátele nebo pracovníky OPR. Pokud 
ti na Požehnání opravdu záleží a tvoji rodiče stárnou a ani nevědí, jak posílat e-maily, 
myslím, že je čas zapojit se. Za třetí: Nestyď se požádat o pomoc přátele/rodinu a 
pracovníky OPR. Já jsem například pomohla třicetiletému požehnanému dítěti najít 
partnera a mám pocit, že jsem neudělala jen správnou věc, ale získala jsem také dva 
přátele. Poznamenávám, že představit se na webu se někomu může zdát ponižující, ale já 
si myslím, že je to správná odvaha a zejména se tím ukazuje průhlednost a dostupnost – 
že na vás není nic pochybného. Za čtvrté: buďte nepředpojatí, protože čím budete starší, 
tím méně flexibilní se stanete a láska vašeho života možná nemá být, řekněme, evropská 
nebo bělošská. Moje poslední rada pro každou osobu jakéhokoli věku, která chce jít na 
Požehnání, je položit si tyto otázky: Proč chci získat Požehnání? Proč chci mít manžela/-
ku? Jakou rodinu chci mít? Jaký život chci prožít? Když si představím svoji budoucnost, je 
její součástí Bůh? Buďte co možná nejpřesnější. Pokud budou odpovědi jasné, ušetříte si 
spoustu zármutku. 

 

Kandidát 3. 

a. Jaké byly hlavní potíže, se kterými jsi se při výběru partnerů setkal? 

Řešení sociálního tlaku. Za prvé ze strany mých rodičů, kteří mi po tři roky neúspěšně 
hledali partnerku. Zadruhé od mých vrstevníků – většina z nich už měla manželský či 
partnerský vztah; to mě vedlo k pocitu, že jsem uvízl a že mám menší hodnotu než ostatní. 
Cítil jsem, že proces mačinku má své limity a může být frustrující, moje povaha vyžaduje, 
aby se věci dělaly rychle! Snažil jsem se najít partnerku mnoha způsoby, ale bez úspěchu. 
Cítil jsem, že to musím zkusit, protože nevěřím, že čekání (a nicnedělání) je rozumnou 
odpovědí. 

b. Jaká byla klíčová rozhodnutí a úsilí, které jsi udělal a vynaložil k překonání těchto 
potíží? 

Jedním z klíčových rozhodnutí bylo říct si, že to bylo v pořádku. Je v pořádku být svobodný 
a můj život je tak vzácný! Bez ohledu na to, co nám společnost říká o tom, co je normální 
nebo nenormální, si mohu svobodně vybrat a svobodně milovat. 

c. Co bys dnes udělal jinak a co bys poradil ostatním, aby nedělali (nesprávné úsudky 
nebo chyby)? 

Namísto toho, abych se tolik zaměřoval na nalezení partnerky, jsem se měl soustředit na 
to, abych se stal lepším já! 

d. Jaká ponaučení jsi si vzal během své cesty k výběru partnera? 

Naučil jsem se, že bych měl sám sebe více milovat. Měl bych respektovat sebe, je to jediný 
způsob, jak můžeme milovat i někoho jiného. 
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e. Co bys řekl jinému požehnanému dítěti nad 25 let, které se snaží dostat návrh na 
partnera a jít k Požehnání? 

Řekl bych: „Snaž se stát se lepším člověkem“. Osvoboď své srdce od jakéhokoli tlaku nebo 
majetnických pocitů; láska se dává zdarma. Tím je řečeno, že záleží na praktických 
podrobnostech. 
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Svědectví dětí druhé generace o mačinku 

Požehnaný pár 1 

Pár požehnaný před 1 rokem, partneři vybráni rok před Požehnáním 
 

1. Co jste dělali, abyste se vnitřně připravili před zahájením procesu mačinku a v jeho 
průběhu? 

Manželka: Od mých pozdních let dospívání jsem cítila, že chci jít na mačink v době, kdy 
dokončím své bakalářské studium. Myslela jsem si, že by to bylo rozumné, kdybych se 
rozhodla přestěhovat do země svého budoucího manžela a najít tam práci. Tak jsem to 
také řekla svým rodičům. 

Na podporu růstu svého srdce a jako přípravu na to, abych se mohla zavázat k životu 
s partnerem, jsem vykonala 7denní půst. Moji rodiče později, když si mysleli, že jsem 
připravena, se vyjádřili v tomto smyslu a jakmile jsem souhlasila a řekla: „Ano, také si 
myslím, že jsem připravena“, zahájili jsme společně modlitební podmínku. Při modlitební 
podmínce jsme prosili Boha, aby pomohl mým rodičům a mně připravit naše srdce a abych 
našla člověka, se kterým bych mohla strávit svůj život. 

Před procesem mačinku i během samotného procesu jsem pravidelně rozmlouvala se 
svými rodiči o svých pocitech a myšlenkách souvisejících s ním. Také jsem se věnovala 
čtení textů HDH o Požehnání a knih o partnerských vztazích, jako je „Skutečná láska“ od 
Grega Baera, abych se ujistila, že cítím hodnotu zavázání se k Požehnání a manželskému 
vztahu. 

Manžel: Hodně jsem přemýšlel o tom, jak bych se měl připravit na výběr partnerky. Přečetl 
jsem několik knih o tom, jak rozumět ženám, a četl slova Pravých rodičů o Požehnání. 
Jedna kniha byla zvlášť zajímavá: „Pouze pro muže“. Ženy si také mohou přečíst její 
doplněk: „Pouze pro ženy“. Vysvětluje mnoho o tom, co ženy potřebují a proč tomu tak je; 
a vysvětluje to způsobem, kterému muži rozumějí. To mi velmi pomohlo. 

 

2. Jaké byly hlavní potíže, kterým jste čelili při komunikaci se svými rodiči během 
procesu mačinku, a jaké konkrétní kroky jste podnikli k překonání těchto potíží? 

Manželka: Když jsem vyrůstala se 4 dalšími sourozenci, neměla jsem moc často příležitost 
k rozhovoru s rodiči. Proto jsem se musela postupně učit žádat je o to, abychom si 
popovídali a sdíleli své myšlenky. Abych mohla snáze a bez pocitu tlaku sdílet své myšlenky 
a pocity s rodiči, začali jsme společně číst knihu vztahů (Skutečná láska od Grega Baera) 
a diskutovali jsme o jejím obsahu. Díky tomu byly rozhovory o očekáváních a pocitech 
souvisejících s Požehnáním velmi přirozené. 

Manžel: Komunikaci s rodiči jsem necítil jako problém. Věřím jim a pociťoval jsem jako 
přirozené, že mi najdou vhodnou partnerku. Řekl bych, že jsem měl jen minimální 
požadavky; žádal jsem o partnerku z Evropy, aby náš společný život byl snadnější. 
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3. Jak ovlivnil proces výběru partnerů celkově váš vztah s rodiči? 

Manželka: Cítím se velmi vděčná za čas, který moji rodiče během procesu výběru partnerů 
věnovali pozornému naslouchání mým myšlenkám a pocitům. Nabyla jsem tak lepších 
schopností mluvit se svými rodiči o citlivých tématech, jako jsou výzvy, kterými procházím, 
nebo starosti, které mám ohledně budoucnosti. 

Manžel: Nebylo co řešit. 
 

4. Jak jste nakonec došli k rozhodnutí, že se jedná o osobu, se kterou chcete být 
spojeni? 

Manželka: Připadalo mi to jako velké a obtížné rozhodnutí. Tři měsíce po začátku procesu 
mačinku jsem dělala 40denní podmínku modliteb a úklonů a měla jsem jistá očekávání, že 
Bůh mi během této doby brzy dá nějaké znamení. Přitom se proces mačinku pohyboval 
hladce kupředu a já jsem se lépe a lépe seznamovala s mým budoucím manželem. Moji 
rodiče mi tedy řekli, že se nemám bát, protože hladkost procesu by snad už mohla být 
znamením sama o sobě. 

To, co jsem se snažila zjistit během procesu mačinku, bylo nejen pochopit, jestli spolu 
budeme dobře vycházet, ale také poznat, zda ten druhý člověk má touhu duchovně růst po 
celý svůj život se mnou. V mé rodině bylo naší hlavní duchovní činností, která mě až dodnes 
formovala, čtení textů HDH a diskuse o nich. Pár měsíců po vstupu do procesu výběru 
partnerů jsem se proto zeptala svého navrhovaného partnera, zda chce společně se mnou 
jednou týdně číst HDH a sdílet své myšlenky o obsahu … 

Manžel: Během našeho procesu mačinku jsme k sobě navzájem přistupovali s velkou 
vážností a byli jsme také velmi zvědaví. Nejprve jsme si navzájem poslali e-maily a položili 
si mnoho otázek o tom, čemu věříme. Co pro tebe znamenají Praví rodiče? Jaké věci 
v hnutí sjednocení považuješ za důležité, jaké tradice? Jaký máš vztah se svými rodiči a 
sourozenci? Kam vidíš směřovat svoji víru? Chceš přispívat na hnutí sjednocení? Položili 
jsme si spoustu otázek a já jsem se pozvolna začal cítit být s partnerkou silně propojený a 
spokojený. Zároveň jsme jednou týdně četli hodně slov Pravých rodičů a poté, co jsme si 
je přečetli, si navzájem posílali e-mailem své myšlenky. Když jsem s ní sdílel své pocity, 
cítil jsem se velice v pohodě, více, než s jinými lidmi, a díky našim vzájemným otázkám a 
odpovědím jsem se s ní cítil velmi příjemně. To mě vedlo k pocitu, že je pro mě tou pravou. 

 

5. Existuje něco, o čem byste si přáli vědět nebo na čem byste chtěli pracovat více, 
než vstoupíte do procesu mačinku? 

Manželka: Přála bych si více vědět o tom, jakou dobu potrvá, než člověk najde zalíbení 
v navrženém partnerovi. Obzvláště, když člověk stráví hodně času rozhovory o svých 
nejhlubších hodnotách a životních cílech. Proto pro mě bylo důležité sestavit jasný přehled 
otázek, co jsem chtěla vědět o druhé osobě, a neustále se obracet na Boha a své rodiče, 
abych vyhledala radu a zjistila, zda to je člověk, se kterým bych se opravdu mohla zavázat 
sdílet nejnáročnější i nejšťastnější chvíle svého života. Možná jsem však tak dobře neznala 
úhel pohledu svého budoucího manžela a jak by si on mohl se mnou vytvořit pocit blízkosti. 
A co je nejdůležitější, myslím, že musíte být velmi opatrní, abyste nezranili city toho 
druhého, pokud se během procesu vynoří něco obtížného. Zejména pokud jde o citlivá 
témata, například pochopit něco o budoucím partnerovi, který přijde jako překvapení, 
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protože jste si nemysleli, že by mohlo jít „o člověka tohoto druhu“. 

Manžel: Myslím, že to je otázka, o které mohu napsat nejvíce. Po mačinku a Požehnání je 
tolik věcí, které jsou nové, což mě opravdu přimělo myslet si: „Můj Bože, jak si tohle mám 
srovnat v hlavě?“. Jedna věc měla být chápat pocity. Nevěděl jsem, že ženy potřebují vědět, 
jak se cítíte, a hodně času. To byl těžký úkol. Jak se cítím? Zpočátku jsem říkal, že 
nemyslím na nic nebo necítím nic. Ale později jsem se chtěl odhalit více a naučil jsem se 
sdělovat jí své pocity. Cítím, že bych si přál, abych se více snažil sdílet své pocity s rodiči 
a sourozenci, takže by to teď bylo snazší i s mou ženou. 

Přál bych si také, abych věděl, že jakmile souhlasíte s mačinkem, nejste už jen bratr a 
sestra. To by mělo být zdůrazněno, protože jsem si myslel, že bych neměl mít žádné 
romantické pocity, a tak jsem se je snažil potlačovat, což není příliš zdravé. Ve skutečnosti, 
když už jste spárováni, jste dvojice snoubenců, která se velmi liší od dvojice bratra a sestry. 
Jakmile se stanete zasnoubeným párem, myslím, že je důležité diskutovat o vašem vztahu 
způsobem, jakým jste nemohli mluvit před zasnoubením. 

 

Požehnaný pár 2 

Pár požehnaný před 2 lety, partneři vybráni 2 roky před Požehnáním 
 

1. Co jste dělali, abyste se před zahájením procesu mačinku a v jeho průběhu? 

Manželka: Četla jsem co možná nejvíce o mačinku, ať už jde o vedení nebo svědectví. 
Jako šprtka, což jsem, jsem potřebovala vědět co nejvíce, abych mohla zvážit všechny jeho 
aspekty. Mluvila jsem o tom s přáteli, se svým starším bratrem, který už byl požehnaný, 
„povídala“ jsem si o tom sama se sebou ve svém deníku. Od chvíle, kdy jsem se rozhodla 
představit se na webové stránce, jsem udělala několik modlitebních podmínek s úklonami 
a půsty. To mi pomohlo nabýt vědomí, že jsem pro to aktivně něco udělala. Mluvila jsem 
o tom se svým tátou, což pro nás nebylo nejsnadnější, a tak jsem ho poprosila, aby se 
připojil k mé modlitební podmínce. Během tohoto procesu jsem dělala nějaké bláznivé 
40minutové modlitební podmínky před každým naším rozhovorem přes Skype. Pomohlo mi 
to uklidnit se a soustředit se na důležité věci tím, že jsem se snažila zachytit Boží pohled 
na tyto věci. 

Manžel: Modlil jsem se a hodně jsem mluvil s rodiči. 
 

2. Jaké byly hlavní potíže, kterým jste čelili při komunikaci se svými rodiči během 
procesu mačinku, a jaké konkrétní kroky jste podnikli k překonání těchto potíží? 

Manželka: Moje matka je již v duchovním světě, takže zapojit ji do komunikace bylo 
obtížné. Modlitba pomohla. Představoval jsem si, jak poslouchá a je tam. Myslím, že je. 
Problémem při rozhovoru s mým otcem byl pocit trapnosti a dojem, že všechno bere příliš 
snadno, a přitom s velkou vírou a pozitivitou, zatímco já jsem byla klubíčko emocí. Snažili 
jsme se být co nejotevřenější, což nám pomohlo, a společně jsme dělali modlitební 
podmínky. 

Manžel: Problém byl v tom, že jsem prošel již více než jedním procesem mačinku a moji 
rodiče o tom mluvili s jinými lidmi. To způsobovalo jisté problémy, protože se mnou lidé 
chtěli hovořit o mých pokusech s výběrem partnerky, které již skončily. Když jsem si 
uvědomil, co se děje, řekl jsem svým rodičům otevřeně, aby se o výběru partnerky pro mě 
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dále nešířili, aniž by se předtím poradili se mnou, bez ohledu na to, jak je věc vzrušuje. 
 

3. Jak ovlivnil proces výběru partnerů celkově váš vztah s rodiči? 

Manželka: Vztah s rodiči to hodně vylepšilo, usnadnilo to také mluvení o jiných věcech. I 
když pro mě zjevně udělali hodně, než jsem vstoupila do procesu mačinku, tohle byl první 
jasný krok, který jsme společně v mém životě učinili. Pociťuji velikou vděčnost a myslím, že 
se našemu páru opravdu věnovali. 

Manžel: Řekl bych, že mi to pomohlo dovědět se hodně o mých rodičích, ale také jim to 
pomohlo dovědět se hodně o nás. Byl jsem první, kdo v naší rodině podstoupil výběr 
partnerů, a měli se docela co učit. Ale skutečně to zlepšilo můj vztah s nimi. Díky tomu dnes 
mluvíme o řadě dalších věcí. 

 

4. Jak jste nakonec došli k rozhodnutí, že se jedná o osobu, se kterou chcete být 
spojeni? 

Manželka: Po vnější stránce: položila jsem postní a modlitební podmínku a vzdálila jsem 
se ode všech kromě Nebeského rodiče (NR), abych se mohla rozhodnout. Po vnitřní 
stránce: Cítila jsem, že NR postavil tohoto člověka přede mne, nabídl nás jednoho druhému 
a nenaléhal na nás ani nenutil ke konkrétnímu rozhodnutí. Cítila jsem, že NR přijme a 
podpoří kteroukoli moji volbu, protože by obě nakonec nějak fungovaly dobře. Přijala jsem 
však tuto volbu, protože ten člověk mi nezavdal žádný důvod říci ne, a tak jsem cítila, že to 
spolu dokážeme. 

Manžel: Ani ona mi nezavdala žádný důvod říci ne. A vypadalo to, že Nebeský rodič chtěl, 
abychom byli spolu. 

 

5. Existuje něco, o čem byste si přáli vědět nebo na čem byste chtěli pracovat více, 
než jste  vstupovali do procesu mačinku? 

Manželka: Přála bych si, abych si byla lépe uvědomila, že mám být v procesu výběru 
partnerů sama sebou, namísto toho, abych se snažila zalíbit jiným (ne svému partnerovi, 
ale jeho rodině). Také bych chtěla vědět víc o realistických důsledcích mezinárodního 
výběru partnerů a Požehnání. Přála bych si, abychom více diskutovali o citlivých tématech, 
která by měla být během procesu probrána, pro posílení důvěry a upřímnosti. 

Manžel: Jde o upřímnou komunikaci. Být od počátku skutečně upřímný a otevřený 
v komunikaci sám se sebou a se svojí partnerkou by nám ušetřilo spousty bolestí a 
nedorozumění. 

 
Požehnané děti svědčí o svém životě požehnaného páru 

Požehnaná manželka 
Požehnaná r. 2009, 3 děti, výběr partnera Pravými rodiči 

Nezáleží na tom, kolik knih a blogů o vztazích jsem před Požehnáním přečetla, a jak dlouho 
jsem snila o tom, že budu milující manželkou. Můj manžel na mě kladl větší nároky a 
frustroval mě víc než kterákoli jiná osoba v mém dosavadním životě. Trávíme spolu tolik 
času a tak důvěrně, že to také přináší věci, které se nám vzájemně opravdu nelíbí. Když 
jsme byli poprvé požehnáni, tak jsem se bála chvíle, kdy vypukne naše první hádka. Když 
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se to skutečně stalo, nebylo to tak hrozné, oba jsme to chápali a chtěli jsme to vyřešit. 

Nevěděla jsem, že existují určité problémy, které se vynořují znovu a znovu a vyúsťují 
v konflikt. A právě TOTO je místo, kde se můžete cítit „zaseknutí“ a můžete začít 
zpochybňovat svůj vztah, protože se zdá „nemožné“ tento problém překonat. Je smutné a 
možná trapné mluvit o tom s někým jiným, ale je to přesně ten čas, kdy potřebujete 
podporu. Měla jsem několik blízkých přátel, kteří byli požehnaní, a začala jsem se svěřovat 
s tím, čím jsem procházela, a žádat o radu. Když jsem od nich slyšela, že také mají určité 
věci, kvůli nimž se často hádají, byla to docela úleva. „Podívejme, oni tím procházejí také!“ 
Dalo mi to velké povzbuzení, abych pokračovala v práci přes všechny obtíže a věřila, že se 
přes ně k sobě více přiblížíme. 

Když bojujete sami a s nikým nemluvíte, zaměstnáváte se pouze svými vlastními 
myšlenkami. Tyto myšlenky se mohou snadno proměnit v pochybnosti, že něco není 
v pořádku s vámi nebo vaším partnerem. Když si můžete pohovořit s jinými páry a 
vyslechnete jejich příběhy, uvědomíte si, že konflikt je jen normální součástí manželství a 
že jej zažívají všichni – znovu a znovu. 

Pokud máte v okolí málo požehnaných párů, můžete si promluvit se zástupcem OPR, 
aby vás zkontaktoval s některým z párů, které se dobrovolně přihlásily jako „pečující 
páry“. 

 
Požehnaný manžel 

Praví rodiče mi v r. 2005 navrhli partnerku, přijal jsem Požehnání a žiji jsme ve šťastném 
manželství již více než 14 let, to však neznamená, že naše životy a náš vztah jsou po celou 
dobu šťastné a radostné. 

V onom roce 2005, když jsem byl v 1. ročníku STF, jsem náhle pocítil touhu účastnit se 
mačinku a jít na Požehnání Pravých rodičů, avšak mezi mým srdcem a mou myslí došlo ke 
konfliktu. Moje srdce mi říkalo, že jsem připraven a že nastal správný čas, zatímco moje 
mysl mi říkala, že připraven nejsem, že mám příliš mnoho nedostatků a že nejsem připraven 
být dobrým manželem. Jediným způsobem, jak jsem konečně mohl smířit své myšlenky a 
pocity, bylo připustit, že jsem sice nebyl připraven být dobrým manželem, ale byl jsem 
připraven se zavázat, že se stanu dobrým manželem, a nechat vztah fungovat bez ohledu 
na okolnosti. Hned poté, co jsem se přijal mačink a šel na Požehnání, jsem se cítil velmi 
šťastný, protože jsem se okamžitě cítil přijat a oceněn svou ženou. Ale cítil jsem také, že 
na sobě opravdu potřebuji pracovat, abych byl připraven nejen být dobrým manželem, nýbrž 
skvělým manželem, jakého si opravdu zasloužila. Proto jsem se rozhodl zúčastnit se 2. a 
3. ročníku STF, abych dále utvářel svoji víru, charakter a vztahy. To bylo opravdu něco, co 
skutečně hodně pomohlo, abychom byli s mou ženou připraveni vytvořit harmonický vztah. 

Začali jsme spolu žít dva a půl roku po Požehnání, přičemž jsme pracovali na veřejné misi. 
I když jsme měli krásný vztah, rozhodně to nebylo snadné, ale byl to skvělý způsob, jak 
začít žít opravdový život jako pár pro vyšší účel. Když začnete společně žít a nezaměříte 
se na vyšší účel než jen na svůj pár, hrozí nebezpečí zabývat se pouze vlastními problémy, 
pokud nastanou potíže, nebo se starat pouze o své vlastní štěstí, pokud se vše daří dobře. 
Zaměřit se na vyšší účel může být motivací k řešení problémů v páru a může to být způsob, 
jak ostatním rozdávat užitek z lásky a štěstí, o které se dělíte jako pár. Opravdu věřím, že 
prožívat požehnání kombinuje nejlepší aspekty tradičního manželství, které jsou závazkem 
a vyšším účelem a nejlepším výrazem moderního manželství, což je hluboký, harmonický 
a naplňující láskyplný vztah. 
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Po ukončení STF jsme spolu začali žít a měli jsme více času na romantiku a rozvoj našich 
vztahů jako dvojice a pět let po Požehnání jsme měli krásnou romantickou svatbu. Také 
jsem se vrátil ke studiu, začal pracovat, zapojil jsem se do programu CARP a narodily se 
nám naše první dvě děti. Po nějaké době pro mě byly všechny tyto různé odpovědnosti a 
činnosti příliš rozsáhlé a tak jsem ukončil své aktivní zapojení do programu CARP a hnutí. 
V tomto velmi rušném každodenním životě jsem totiž úplně přestal věnovat čas sám sobě, 
abych se zamyslel, získal inspiraci, modlil se, stanovil si vnitřní cíle a snažil se zlepšovat 
svůj charakter, jak jsem to dělal v STF. Začalo to ovlivňovat mé priority a více jsem se 
zaměřoval na kariérní úspěch a příjem než na rodinu a komunitu. Naštěstí naše víra a vztah 
jakožto páru byly pevné a byli jsme skutečně odhodláni projít tímto náročným časovým 
obdobím. 

Bojoval jsem se závislostmi a v jednu chvíli jsem zažil vyhoření kvůli nadbytku práce a byla 
to moje žena, kdo mi pomohl projít tímto těžkým časem tím, že mě každý den pozorně a 
upřímně vyslechla. Po nějaké době jsem se zotavil, začal jsem pracovat méně, ale 
zachovali jsme naše každodenní osobní rozmluvy jako tradici, a to ohromně prohloubilo náš 
vztah jako páru, i když jsme byli požehnáni už 10 let. Začali jsme spolu trávit více času jako 
pár díky tomu, že jsme požádali naše rodiče, aby se občas postarali o naše malé děti, neboť 
je velmi důležité udržovat romantický a milující vztah, jakmile máte děti. Vždy jsme měli 
dobrý vztah navzdory neshodám a napětím, které někdy přicházejí, a jednou z našich 
nejdůležitějších praktik bylo vždy vyřešit naše konflikty rychle. Nikdy jsem si nemyslel, že 
náš vztah se může tolik zlepšit, a tak jsme se mohli jako manželé milovat i po mnoha letech. 

Když se narodilo naše třetí dítě, zkrátil jsem ještě více svoji pracovní dobu, abych strávil 
více času s rodinou a církevní komunitou. Začal jsem znovu věnovat čas tomu, abych 
hluboce přemýšlel a pracoval na svém osobním rozvoji, a od té doby se náš vztah dostal 
na úplně jinou úroveň a já jsem si uvědomil, jak moc jsem zapomněl na potřebu pracovat 
na sobě a soustředit se na vyšší účel pro zlepšení našeho vztahu. Když se cítíte více v klidu 
na individuální úrovni, je mnohem snazší být emocionálně zakotven a stabilní pro svého 
partnera a děti. A když se zaměříte na vyšší účel, příliš se nezabýváte svými vlastními 
problémy, máte vyšší motivaci je překonat a zvláště zažíváte pocit naplnění z pomoci 
druhým. 

 

Požehnaná manželka 

Požehnaná r. 2004, 3 děti, výběr partnera rodiči 

Jak já to vidím, být požehnaným párem se podobá putování. 

Myslím, že když jsem byl požehnaná, chápala jsem spíše naivně, co to znamená být 
požehnaným párem, a měla jsem řadu silných přesvědčení a představ o tom, co to 
znamená být manželé. Ty představy nebyly moc zdravé. Moje největší poučení pocházelo 
z hollywoodských filmů, které ve skutečnosti neukazují reálné vztahy. Takže to bylo trochu 
překvapení, když jsem brzy uviděla, že ne všechno je po celou dobu radostné poletování 
šťastných motýlů. Bylo však uklidňující pochopit, že skutečně každý pár prochází cestou 
nahoru i dolů a že nejsem sama, kdo má problémy. A že někdy potřebujeme pomoc od 
někoho jiného, kdo nám pomůže prokousat se obtížemi. 

Myslím, že to, co jsem se naučila po více než 15 letech Požehnání a po narození několika 
dětí, je to, že velkým klíčem v manželství je komunikace. Stále pro mě není vždy snadné 
komunikovat, protože jsem přišla z rodiny, kde to nebylo obvyklé. Komunikace je trochu 



74 

Pokyny 
 

 

zjednodušujícím slovem, ale já spíše hovořím o tom, že s někým sdílím svoje srdce a pocity 
a připouštím rozdíly v názorech, aniž bychom se navzájem zraňovali. 

Jedním z dalších klíčových bodů je trpělivost a nevzdávání se snadno. Někdy to vyžaduje 
čas, abych se věcmi prokousala, a někdy jedna z osob v páru prostě potřebuje čas a 
prostor, aby na tom zapracovala sama; nic by nemělo být vynucováno nebo získáváno pod 
nátlakem a to je také to, co jsem musela přijmout. 

Musíme se snažit porozumět srdci toho druhého, jeho situaci a původu, odkud jeden či 
druhý pochází. Bohužel jsem teprve po mnoha obtížích došla k poznání, že nemohu změnit 
druhého člověka. Ale jediná osoba, kterou mohu změnit, jsem já sama a to, jak vidím a 
přijímám věci, a že láska je jediným klíčem, jak pohnout srdcem někoho jiného. 

Velká podpora a důslednost, která mi hodně pomohla umět přijmout jiné lidi, je vedení 
zdravého duchovního života. Každodenní spojení s Bohem a čtení slov PR mi poskytlo 
spoustu podpory a síly, abych zůstala pozitivní, i když okolnosti v mém vlastním vztahu a 
rodině byly někdy těžké. Upřímné svěřování problémů Bohu mi dávalo sílu a tak jsem 
poznala, že řešení a pomoc byly vždycky na cestě. Celkově mě to přimělo spojit se na 
hlubší úrovni s Bohem a PR a za to jsem vděčná. 

Být manželé znamená neustále investovat do sebe navzájem. A nejednou jsem si 
uvědomila, že aby existoval prostor pro rozvoj, uprostřed musí být láska. 

 
Svědectví rodičů 

Rodiče 1. 

Jak jste jako rodiče připravovali sami sebe, než jste zahájili proces mačinku pro své 
dítě? A jaké přípravy jste dělali spolu se svým dítětem? 

U našeho prvního dítěte jsme se příliš nepřipravovali, u druhého dítěte jsme prošli Příručku 
k Požehnání, abychom pochopili, jaká jsou přání a cíle našeho syna. Dospěli jsme ke 
společnému porozumění. Také jsme spolu udělali podmínku. 

Jaké nástroje vám při úkolu hledání partnera pro své dítě pomohly? 

Velmi užitečné bylo čtení příručky Rodinný výběr partnerů, ale jinak jsme jen komunikovali 
s přáteli a vedoucími, abychom našli dobrého partnera. Necítila jsem se příjemně, když 
jsem měla na web umístit obrázek svého syna. 

Jaké byly hlavní potíže, se kterými jste se při výběru partnera pro své dítě setkali? 

Můj první syn dostal partnerku doporučenou Pravým otcem a byl velmi poslušný. Můj druhý 
syn byl zpočátku velmi svéhlavý a nezralý, takže bylo obtížné účinně komunikovat. Bylo pro 
mě nesnadné rozhodnout se, zda je opravdu připraven a také obtížné mít s ním trpělivost. 
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Máte nějaké rady pro rodiče, kteří se připravují na výběr partnera pro své dítě? 

Musíte dobře komunikovat. Doporučuji také využít služeb poradce pro výběr partnerů, je to 
velmi užitečné, protože se vyhneme emoční zátěži, kterou si všichni s našimi vlastními 
dětmi neseme. Také buďte trpěliví a postarejte se, aby dostaly potřebnou výchovu 
z oficiálních zdrojů a mohly tak pochopit důležitost procesu mačinku a Požehnání. 

 

Rodiče 2. 

Matka několika dětí, která jim úspěšně vybrala partnery; některé z nich již mají děti samy 

Jak jste jako rodiče připravovali sami sebe, než jste vstoupili do procesu výběru 
partnera pro své dítě? A jaké přípravy jste dělali spolu se svým dítětem? 

My jako rodiče jsme vykonali 40denní modlitební podmínku jako základ pro celý proces 
výběru partnerů. Zároveň jsme pozorně sledovali naši dceru a syna při maturitních 
zkouškách a hledali pro ně ten správný studijní směr. Aby děti měly volnou hlavu při hledání 
partnera. 

Ve stejném období jsme společně absolvovali tři různé semináře o Požehnání (jeden 
v anglickém jazyce, dva v německém jazyce). 

Jaké nástroje vám při úkolu hledání partnera pro vaše dítě pomohly? 

Byla to velmi užitečná účast na našem prvním shromáždění rodičů k výběru partnerů 
v Evropě, zejména svědectví jiných rodičů a mezinárodní atmosféra akce. 

Bylo zde tolik informací, že na samotné hledání partnera nezbylo moc času. Ale šli jsme na 
shromáždění znovu a pak bylo více času, protože přednášky byly již známé a měli jsme 
čas hledat vhodný profil. 

Mezinárodní webová stránka pro výběr partnerů je velmi užitečná, jakmile si zvyknete na 
její správné používání. Někdy jsme si přáli lepší poučení o jejím použití. My jako rodiče 
jsme už starší generace a neumíme vždy počítačové programy efektivně využívat. 

Získání pomoci od poradce pro výběr partnerů nás povzbudilo, abychom se nevzdali! 
Opravdu užitečné bylo čtení příručky Rodinný výběr partnerů (USA), protože čtení knihy je 
snadné a můžete ji studovat, kdykoli je na to čas. Bylo mnoho otázek, o sobě jsem 
nepřemýšlela. 

Dalším nástrojem, který jsme použili, bylo podívat se na horoskop narození. Jen kvůli 
získání základní orientace v otázce, jestli se povahy k sobě hodí. 

Jaké byly hlavní potíže, se kterými jste se při výběru partnera pro své dítě setkali? 

Mým hlavním problémem bylo překonat svůj vlastní postoj, že jsem příliš hrdá na to, abych 
se ptala druhých, co si myslí o mém dítěti. Nesplňujeme si vlastní sny a cíle, nýbrž máme 
hledat opravdu to, co je nejlepší pro našeho syna nebo dceru. Bylo to jako učit se dívat se 
jejich očima. 

Máte nějaké rady pro rodiče, kteří se připravují na výběr partnera pro své dítě? 

Nevzdávejte se snadno. Proces musejí probírat oba rodiče (otec a matka) a najít stejný 
pohled je někdy opravdu náročné. Velmi užitečné byly rozhovory s druhými rodiči o tom, 
jak oni zařizovali machink. Také nám jako rodičům pomohlo využít vlastní síť v komunitě 
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nebo národní síť. Jako první generace máme přátele v zahraničí a můžeme se zeptat i na 
jejich radu. Vždy existuje možnost, že někoho vhodného znají. Lituji, že jsme této příležitosti 
dost nevyužili. Bohužel jsme hledání partnerů pro naše děti nechávali příliš pouze na své 
vlastní síly. To bychom dnes udělali jinak. 

 

Rodiče 3. 

Jak jste jako rodiče připravovali sami sebe, než jste vstoupili do procesu mačinku 
pro své dítě? A jaké přípravy jste dělali spolu se svým dítětem? 

Jednou z nejdůležitějších příprav bylo zúčastnit se semináře o Požehnání s naším dítětem. 
To nám také pomohlo dobře rozmlouvat o očekáváních, přáních a potřebách. Jako rodiče 
jsme také vykonali modlitební podmínky a často jsme si s naším dítětem povídali. 

Jaké nástroje vám při úkolu hledání partnera pro své dítě pomohly? 

Zúčastnili jsme se společně několika shromáždění rodičů k výběru partnerů a semináře 
o Požehnání. 

Využili jsme mezinárodní webové stránky (www.bfmatch.org, www.blessing4u.org) a 
přečetli si informace na evropské webové stránce www.bfedeu.org. 

Občas jsme hledali poučení v příručce Rodinný výběr partnerů (USA). 

Jaké byly hlavní potíže, se kterými jste se při výběru partnera pro své dítě setkali? 

První věcí bylo najít kandidáta, kterého bychom považovali za dobrý návrh. Dvakrát se tak 
stalo nečekaným způsobem a ne přes web, ačkoli to byla metoda, kterou jsme plánovali 
použít. 

Velkým problémem bylo, když jsme někoho vybrali a cítili jsme, že by to mohl být dobrý 
možný partner, nevyvíjet tlak na naše dítě, aby přijalo náš návrh jenom proto, že my jsme 
měli dobrý pocit a doufali, že to vyjde. Všimli jsme si, že děti vnímají tlak našeho očekávání 
a naděje, nechtějí nás zklamat a chtějí potěšit své rodiče. Uvědomili jsme si však, že je 
nanejvýš důležité, aby se s navrženým partnerem cítily dobře děti, ne my! A je důležité ujistit 
kandidáty, že je v pořádku říci ne, sice ne příliš snadno zahodit příležitost, ale pokud po 
upřímném úsilí necítí možnost vyslovit ano, pak by měli mít prostor, aby to mohli říct. 

Máte nějaké rady pro rodiče, kteří se připravují na výběr partnera pro své dítě? 

Nesnažte se nic uspěchat, nebuďte zklamáni, pokud to hned dobře nevyjde. Modlete se za 
Boží vedení a věřte v moudrost vašeho dítěte. 

Také vždy před seznámením dětí mluvíme s druhými rodiči přes Skype, abychom získali 
citlivost pro druhou rodinu. 

 

Rodiče 4. 

Jak jste jako rodiče připravovali sami sebe, než jste vstoupili do procesu mačinku 
pro své dítě? A jaké přípravy jste dělali spolu se svým dítětem? 

Když nám naše děti oznámily, že přemýšlejí o výběru partnerů, rozhodli jsme se vykonat 
určité podmínky, které bychom (otec, matka a dítě) spolu mohli dělat každý večer. Obvykle 
jsme zvolili krátkou modlitební podmínku plus podmínku čtení různých knih o tématech 
souvisejících s výběrem partnerů a Požehnáním. Obvykle jsme začínali příručkou „Rodinný 
výběr partnerů“ a poté pokračovali projevy Pravého otce, ale četli jsme také další knihy, 
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jako například: „Skutečná láska v manželství“. S touto podmínkou jsme pokračovali asi rok 
nebo do doby, kdy naše dítě cítilo, že tomu dostatečně porozumělo, a souhlasilo, abychom 
začali hledat partnera. 

Během této doby jsme se buď můj manžel nebo já společně s naším dítětem zúčastnili 
semináře o Požehnání. 

Jako pár jsme si uvědomili, jak moc náš vztah ovlivňuje pohled našich dětí na Požehnání a 
manželský život. Cítili jsme také potřebu pokračovat v rozvoji ve svém vlastním vztahu. 

Zkoušeli jsme také strávit nějaký speciální „kvalitní čas“ se svým dítětem – jít společně na 
procházku nebo do kavárny, abychom si mohli hlouběji promluvit. 

Jaké nástroje vám při úkolu hledání partnera pro své dítě pomohly? 

Bylo užitečné navštívit shromáždění rodičů k výběru, abychom mohli pochopit různé 
metody hledání partnera a získali jistotu, že můžeme začít. Užitečné rovněž bylo 
vyslechnout si svědectví jiných rodičů. 

Účast na semináři o Požehnání spolu s naším dítětem nám dala lepší základ pro diskusi 
o výběru partnerů s ním. 

Mezinárodní webové stránky pro výběr partnerů jsou užitečné, ale nakonec jsme je použili 
pouze pro jedno z našich dětí. 

Jaké byly hlavní potíže, se kterými jste se při výběru partnera pro své dítě setkali? 

Pro nás nebylo tak těžké najít partnera, ale bylo obtížné dítě v tomto procesu doprovázet. 
Pokud se objevily problémy (například: dítě mělo pochybnosti atd.), snažili jsme se jako 
rodiče udržet vertikální a pozitivní postoj a nenechat se zasáhnout negativním myšlením. 

Je velmi snadné, aby se oba kandidáti během procesu výběru partnerů dostali k sobě příliš 
blízko, a proto je důležité umět je motivovat a podporovat je, aby zachovali vztah bratra a 
sestry až do času obřadu Požehnání. 

Máte nějaké rady pro rodiče, kteří se připravují na výběr partnera pro své dítě? 

Výběr partnera pro vaše dítě není snadná záležitost. I když je Bůh s námi, stále se 
setkáváme s mnoha výzvami a situacemi, které napínají naše srdce. 

Jako rodiče jsme velmi nedočkaví uvidět, jak naše dítě přijalo výběr partnera a Požehnání, 
avšak musíme si být jisti, že je opravdu připraveno a dostatečně zralé, aby převzalo 
odpovědnost za to, že se stane polovinou manželského páru. 

Ne vždy vaše dítě chápe, jaký typ člověka by pro ně byl dobrý. První dojmy nebývají vždy 
správné. Povzbuďte svoje dítě, aby se podívalo na možného kandidáta z Božího pohledu 
a pochopilo, co pro ně Bůh chce. Mnoho uchazečů hledá „osobu, která splní jeho/její sny a 
učiní ho/jí šťastným“, namísto aby se pokusila stát „osobou, která splní sny svého partnera 
a učiní ho šťastným“. 
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HDH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zde najdete texty HDH, které vás mohou každý den inspirovat, což vám pomůže přemýšlet 
a růst na cestě směrem k mačinku a Požehnání. 

 
Pravá rodina: Brána do Nebe 

    Son Mjong Mun, leden 2009 

Malá brožura výňatků z knihy Čon Song Gjong o tom, jak žít život pravé lásky a o rodině 
jako škole lásky. 

Přečtěte si promluvu 
 

Ideální rodina a ideální svět 

        Son Mjong Mun, 6. června 1982 

Poučení Pravého otce pro navržené dvojice připravující se na Požehnání. Sděluje spoustu 
praktických rad o tom, jaký je ideální vztah manželky a jak jej jako Požehnaný pár vytvořit. 

Přečtěte si promluvu 
 

Cesta života pro celé lidstvo 

    Hak Ča Han Mun, světové turné únor 1999 

Jasná řeč o Boží lásce k lidem a Boží vize o tom, jak by se měl každý člověk narodit, růst 
a žít životem lásky. 

Přečtěte si promluvu 
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Učebnice lásky 

   Son Mjong Mun, 5. února 1984 

Pravý otec hovoří o lásce obecně a ke konci přímo o lásce a Požehnání. 

Přečtěte si promluvu 
 

Největší ze všeho je láska 

Son Mjong Mun, 20. března 1977 

Praktická řeč, kde Pravý otec uvádí mnoho příkladů pravé lásky a falešné lásky. Vysvětluje 
také rozdíly mezi muži a ženami a jak harmonizovat a vytvořit manželství v pravé lásce. 

Přečtěte si promluvu 
 

Modlitba při výběru partnerů pro požehnané děti 

Son Mjong Mun, listopad 2009 

Modlitba Pravého otce a přání požehnaným dětem při Požehnání, aby zdědily tradici a 
porozuměly Božímu srdci. 

Přečtěte si promluvu 
 

Staňte se čistou vodou, jakou svět potřebuje 

Hak Ča Han Mun, 22. července 2014 

Rady Pravé Matky mladým Požehnaným dětem k pochopení hodnoty Požehnaných dětí 
pro svět. 

Přečtěte si promluvu 
 

Změna pokrevní linie; skutečná zkušenost spasení, které přináší Mesiáš 

Son Mjong Mun, 13. října 1970 

Velmi vážná promluva Pravého otce vysvětlující hlubokou historii o tom, jak Bůh pracoval, 
aby přinesl světu Požehnání. Je to užitečná řeč pro pochopení hodnoty a srdce skrytého 
za Požehnáním a rodokmenem. 

Přečtěte si promluvu 
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Láska a obnova 

Hak Ča Han Mun, 1. října 2013 

Vážná promluva Pravé matky, která připomíná, že jádrem všeho, co děláme, je umění 
dávat, a o tom, jak vychovává požehnané děti. 

Přečtěte si promluvu 
 

Srdce 

Son Mjong Mun, asi r. 1973 

Krátká promluva, v níž Pravý otec podává různé příklady, co je Boží láska a jaké myšlení 
potřebujeme, abychom milovali podobně jako Bůh. 

Přečtěte si promluvu 
 

Projevujte lásku pro dobro všech 

Hak Ča Han Mun, 12. prosince 2012 

Krátké poselství Pravé matky požehnaným dětem o jejich odpovědnosti za vytváření 
prostředí a světa, ve kterém chtějí žít, vydáváním svědectví. 

Přečtěte si promluvu 
 

Zdrojem míru je Bůh 

Hak Ča Han Mun, září 2002 

Delší promluva Pravé matky o tom, jak žít život s Bohem v našem středu a proč je to 
jediný způsob, jak zažít skutečný mír a štěstí v našem životě. 

Přečtěte si promluvu 
 

Význam modlitby 

    Son Mjong Mun, 15. dubna 1979 

Prakticky zaměřená promluva, ve které Pravý otec hovoří o síle, kterou nám modlitba 
dává, abychom si udrželi své odhodlání a drželi se blízko Bohu v dobách nesnází. 

Přečtěte si promluvu 
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Obtíže a vítězství 

Son Mjong Mun, asi r. 1973 

Krátká promluva Pravého otce o tom, že se nemáme bát obtíží, ale máme je vidět jako 
způsob, jak růst. Přestože zde o Požehnání nemluví přímo, je takové smýšlení důležité pro 
život manželského páru. 

Přečtěte si promluvu 
 

Největší ze všeho je láska 

Son Mjong Mun, 20. března 1977 

Praktická řeč, kde Pravý otec uvádí mnoho příkladů pravé lásky a falešné lásky. Vysvětluje 
také rozdíly mezi muži a ženami a jak harmonizovat a vytvořit manželství v pravé lásce. 

Přečtěte si promluvu 
 

Buďme vděční 

Son Mjong Mun, 18. června 1978 

Pravý otec hovoří o kráse života, o síle vděčnosti a pochopení naší vlastní hodnoty. 

Přečtěte si promluvu 



 

 

8
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 
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Semináře o mačinku  
a Požehnání 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminář pro přípravu na Požehnání pro děti a rodiče se koná 2krát nebo 3krát za rok. Je 
to požadovaná podmínka. Doporučuje se, aby se rodiče společně se svým dítětem 
zúčastnili přípravného semináře na Požehnání. Poskytne jim příležitost seznámit se s jinými 
rodiči a jejich dětmi a připojit se k evropskému výběru partnerů. 

 
 

Seminář pro přípravu na výběr partnerů nad 24 let se koná jednou ročně. 

Tento seminář poskytuje osobní podporu rodičům i uchazečům starším 24 let, kteří chtějí 
svým dětem zprostředkovat mačink. Cílem semináře je poskytnout interní vstupní a 
praktické pokyny pro postup při mačinku. Doporučuje Oddělení požehnaných rodin pro 
osobní poučení. 

 
Setkání rodičů k mačinku (PMC) 

Tento seminář se pořádá speciálně pro rodiče, aby jim poskytl užitečné pokyny k výběru 
partnerů pro jejich děti. Během tohoto semináře je možno seznámit se a hovořit s jinými 
rodiči a podívat se na profily možných vhodných kandidátů. 
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Rozdíl mezi přihlášeným 
uchazečem a kandidátem 

 
 
 
 
 
 
 

Přihlášený uchazeč: 

Přihlášený je ten, který je v procesu uchazeče na mačink nebo na Požehnání. Tato osoba 
zatím nesplnila všechny požadavky, aby mohla jít na Požehnání. 

 
Kandidát: 

Kandidát je osoba, která kompletně vyplnila přihlášku na Požehnání a předložila ji naší 
kanceláři na webové stránce www.blessingapplication.eu. 

Taková osoba bude zobrazena a uvedena jako „přihlášená“ na webových stránkách pro 
výběr partnerů nebo jiných médiích. 
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Kdo je poradce při výběru partnerů? 
 
 
 
 
 
 
 

V mnoha zemích jsme vytvořili širokou síť poradců pro výběr partnerů. Pomohou vám najít 
možného kandidáta pro vaše dítě a budou vám k službám během procesu mačinku. 
Poradce pro výběr partnerů může rodičům doporučit možného partnera. Rozhodnutí 
o přijetí či nepřijetí návrhu zůstává na rodičích. Pokud jsou rodiče ochotni návrh přijmout, 
může začít proces seznamování s rodinou navrženého kandidáta. 

• Poradci pro výběr partnerů jsou k dispozici pro pomoc kandidátovi a jeho rodině 
během procesu mačinku. 

• V Evropě jsme vytvořili tým pro pomoc rodičům, který má v každé větší zemi alespoň 
jednoho poradce. 

• Pravidelně spolu komunikujeme, máme dobrý přehled a chápeme situaci a potíže, 
kterým evropské rodiny čelí během procesu výběru partnerů. 

• Jsme v kontaktu pro výběr partnerů z jiných regionů světa. 
• Zapojujeme se také do národních a evropských seminářů pro kandidáty z řad 

požehnaných děti a pro jejich rodiče. 

 
Přehled poradců pro výběr partnerů v Evropě 

 

Poradce pro výběr partnerů může: 

• pomáhat rodinám porozumět pokynům a postupům obsaženým v procesu výběru 
partnerů; 

• podporovat rodiny a kandidáty v jejich přípravě na zahájení výběru partnerů a 
sestavení plánu výběru partnerů; 

• pomáhat najít, vyplnit a odeslat všechny potřebné formuláře; 
• pomáhat kandidátům a rodinám při hledání dalších kandidátů; 
• působit jako prostředník mezi dvěma rodinami; 
• pomoci poznat situaci osoby, jež je navrhována jako možný partner; 
• podporovat rodiny během procesu seznamování a komunikace; 
• povzbuzovat a podporovat rodiny při sestavování jejich sítě kontaktů; 
• zprostředkovat kontakt s Odděleními Požehnaných rodin v jiných světadílech; 
• podporovat rodiny, které vynaložily úsilí, ale zatím bezvýsledně; 
• odpovídat na všechny dotazy k procesu výběru partnerů; 
• podporovat a účastnit se shromáždění rodičů k výběru partnerů a semináře pro 

přípravu na Požehnání jako organizační pracovník. 

Vizte seznam evropských poradců pro výběr partnerů – Kontakty. 
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Mezinárodní webová stránka  
pro mačink 

 
 
 
 
 
 
 

Uchazeči o výběr partnera a jejich rodiny mohou využít Mezinárodní webovou stránku pro 
výběr partnerů, která jim pomůže při hledání. Poznamenáváme, že to není povinná součást 
procesu, nýbrž jen volitelný nástroj, který rodinám pomáhá. 

Mezinárodní webovou stránku pro výběr partnerů najdete zde: www.blessing4u.org  

Kandidát se může zaregistrovat a vytvořit si osobní profil. (Další podrobné pokyny najdete 
tam.) Po schválení kandidáta obdrží rodiče heslo a budou si moci prohlédnout profily 
ostatních kandidátů. 

Pamatujte na to, že registrace na této webové stránce je samostatným 
procesem a nenahrazuje oficiální přihlášku na Požehnání na adrese 
www.blessingapplication.eu. 

Pokud máte dotazy ohledně webových stránek, neváhejte kontaktovat našeho 
webmastera Doreen Waldmannovou na adrese webmaster@esgd.org 

 

Nejčastější dotazy týkající se těchto webových stránek  

V současné době máme jednu mezinárodní webovou stránku pro výběr partnerů 
požehnaných dětí. Spravuje ji mezinárodní  OPR.  

Mějte prosím na paměti, že když se uchazeč na webových stránkách zaregistruje, je třeba 
ho dobře představit, uložit zde náležité fotografie a pravdivě popsat jeho aktuální stav. 
Tento úvod a první dojem je pro ostatní rodiče velmi důležitý, proto důrazně doporučujeme, 
abyste s odpověďmi nespěchali, ale abyste si vyhradili dostatek času a zamysleli se nad 
tím, jak kandidáta nejlépe a přesně představit. Je důležité po pravdě uvést, zda byl uchazeč 
již dříve požehnán nebo zda má nějaké zdravotní problémy. V případě, že například 
o zdravotním stavu nechcete mluvit veřejně, měli byste se zmínit, že by se na to měli rodiče 
zeptat. 
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Webové stránky www.blessing4u.org 
 
 

 

Jak získám přihlašovací jméno na web blessing4u? 

Kandidát otevře webovou stránku www.blessing4u.org a vytvoří si ID a heslo. Kandidát by 
měl osobně vyplnit všechny oddíly. 

Jak získáme heslo pro rodiče? 

Profil vašeho dítěte na blessing4u.org musí být úplný. To znamená, že všechna pole musí 
být vyplněna, všechny otázky v oddíle „informace pro požehnání“ zodpovězeny a musí být 
vložen alespoň jeden obrázek osoby. Poté, co vaše dítě vyplní profil, informujte webmastera 
webmaster@esgd.org, aby vám mohl poslat heslo. 

Jak heslo rodičů funguje? 

Po vyplnění profilu se stav profilu změní na „dostupný“, který se zobrazí ostatním rodičům. 
Zároveň obdržíte heslo pro rodiče. Chcete-li je použít, musíte se přihlásit pomocí ID a hesla 
svého dítěte, přejděte na hledání a seznam a budete dotázáni na heslo rodičů. 

Co mám dělat, když s někým navážu kontakt? 

Změňte nastavení svého profilu na „není dostupný“ nebo „zavřete“ svůj účet. 

Proč heslo rodičů nefunguje? 

Nejpravděpodobnějším důvodem je to, že váš profil je stále „zavřen“ nebo jste chybně 
zadali heslo. Čas od času se heslo rodičů změní; v takovém případě kontaktujte našeho 
evropského webmastera na adrese webmaster@esgd.org 

Jaký je význam pojmů „otevřeno / zavřeno“ a „není dostupný“? 

Máte možnost změnit nastavení účtu na „zavřeno“ nebo „není dostupný“. 
Při nastavení „zavřeno“ profil neuvidí žádní další kandidáti a již nebudete moci hledat jiné 
kandidáty. 

Při nastavení „není dostupný“ se profil zobrazuje ostatním kandidátům jako růžový, což 
znamená, že váš syn nebo dcera není v současné době k dispozici, přitom však stále 
můžete hledat další kandidáty. 
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Dodatek 
 

 

 

Na koho se mám obrátit, pokud mám s profilem mého dítěte nějaký problém? 

Kontaktujte našeho webmastera: webmaster@esgd.org 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty 
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Kontaktní informace a odkazy 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUME OPR – Oddělení požehnaných rodin 
v Evropě a na Blízkém východě: 
 
www.bfedeu.org 
Facebook: BFD Europe 
bfed.eu@gmail.com 

 
 
Přihláška na Požehnání pro požehnané 
děti v rámci EUME: 
 
www.blessingapplication.eu 
blessing@esgd.org 

 
 
Mezinárodní webové stránky pro výběr 
partnerů: 
 
www.blessing4u.org 
webmaster@esgd.org 

 
Evropské oddělení druhé generace EUME 
(ESGD): 
 
www.esgd.org 
Facebook: ESGD  
generations@esgd.org 

 
Oddělení požehnaných dětí ve 
Východním regionu: 
 
Elena Kalmatsakaya  
russia2gen@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení pro Požehnání druhé generace  
EUME 
 
(Tento tým spolupracuje s OPR na pomoci 
požehnaným dětem a jejich rodičům při přípravě 
na výběr partnerů a Požehnání) 

 
  Orlande Schenk 
ředitel odboru pro Požehnání EUME 
orlande@esgd.org 

 
  Patrick Hanna 
patrick@esgd.org 

 
 Martin Alexy 
martin@esgd.org 
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Pracovníci oddělení požehnaných rodin EUME 
 

Ředitel evropského OPR 

Orlande Schenk orlande@esgd.org 

 

Koordinátor OPR pro jižní region a pro mačink 1. generace 

Franz Kerschbaummayr blessedfamilyitaly@gmail.com 

 

Oddělení požehnaných rodin pro severní region 

Jane Toresen janetoresen.OPR@gmail.com 

 

Oddělení požehnaných rodin pro středoevropský region 

Heidi Mayr heidi.mayr@gmx.at 

 

Oddělení požehnaných rodin pro západní region 

David Perry dpincorbreuse@gmail.com 

 

Oddělení požehnaných rodin pro východní region 

Galina Chernomorets nerhq.blessing@gmail.com 

 

Blízký Východ 

Marilyn Angelucci mangelucci@gmail.com 
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Poradci pro výběr partnerů požehnaných 
dětí v EUME 

 

Evropský koordinátor poradců pro výběr 
partnerů 

Jane Toresen, janetoresen.OPR@gmail.com 
 

Poradce pro výběr partnerů nebeských 
poklad: 

Lisa Janssen, lisajanssen.nl@gmail.com 
 

Středoevropský region 

Rakousko, Heidi Mayr, heidi.mayr@gmx.at 

Rakousko, Christian Zwerger, 
zwerger.christian1@gmail.com 

Rakousko, Kathrin Ladstaetter, 
kathrin.ladstaetter@hotmail.com 

Česká republika, Suzanna Strkulová, 
strkula@volny.cz 

Německo, Ellen van Kampen, 
ellenkampen@googlemail.com 

Německo, Margaret Staudinger, 
marga.staudinger@gmail.com 

Německo, Masae Schmitt, masae@schmitt-fam.de 

Německo, Julie Rohring, roehring82@gmail.com 

Německo, Werner Fehlberg, fam-fehlberg@gmx.de 

 

Východní region 

Elena Kalmatsakaya russia2gen@gmail.com 
 

Severní region 

Spojené království, Chris and Carol Jubb, 
chrisjubb@tiscali.co.uk 

Spojené království, Keiko Brouard, 
kampai430@gmail.com 

Irsko, Viktoria Loew, vickyiversen@gmail.com 
 

Jižní region 

Itálie, Franz Kerschbaumayr & Patrizia Olivero, 
BFDtorino@gmail.com 

Itálie, Francesco & Rubia Natale, 
fnatale7@gmail.com 

Španělsko, Gudrun Sell, smarchan@telefonica.net 
 

Západní region 

Francie, Martine Kobayashi, 
BFD.martinekobayashi@gmail.com 

Francie, Edy Iversen, edyiversen@hotmail.com 

Nizozemsko, Sharon Mori, 
sharon.vandeven@gmail.com 

 

 
 

Odpovědnost za obsah: 

EUME BFD – Oddělení požehnaných rodin v Evropě a na Blízkém východě www.bfedeu.org 

Facebook: BFD Europe  bfed.eu@gmail.com 
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