
Kristus a sex


V tomto článku budu záměrně používat křesťanskou terminologii. Jednak abych provokoval, ale také proto, abych ukázal, jak se má tato terminologie, pokud se už používá, užívat. Také si dovoluji poznamenat, že jsem prožil jak dlouholetá údobí bez sexu, tak období se sexem, takže tak trochu vím, o čem mluvím.

 V současné době jsme svědky masívního útoku na heterosexualitu. Není za tím jenom to, že by si jistí teplí hodnostáři chtěli kromě monopolu na pravdu usurpovat i monopol na sex. Jde o dalekosáhlejší záměr.
Sex je totiž jediným spojením člověka se Zemí. Dalo by se říct jedinou motivací, ale víc než to. Jde o jakési magické spojení. Člověk, který nemá možnost prožívat fyzickou lásku, nemůže ovlivňovat vývoj na Zemi směrem k dobrému. Prostě nemá tu moc. Může stát stranou, může i jít po nějaké duchovní cestě - připravovat se na odchod do vyšších světů, ale vše to bez příznivého vlivu na pozemský vývoj. ...Případně může škodit.
Cílem tedy je, zbavit lidi s duchovními sklony (proto bývá např. asexuální morálka tak neúnavně propašovávána do duchovních nauk) možnosti působit duchovně na ostatní a na vývoj na Zemi. Zbavit je veškerého vlivu, zcela je odříznout, izolovat, a zajistit tak špatným silám vliv na celé Zemi.
Proto jsou tu ony snahy, uzavřít všechny potencionálně heterosexuální osoby do manželství, a i pak, pokud se dopustí heterosexuálního styku, pokutovat je, nebo rovnou zavřít. (Jediným pravým důvodem pokutování a trestání potratů je pouze to, že jelikož zpravidla nebývá očitých svědků, je potrat jediným prokazatelným důkazem o heterosexuálním styku, a nic jiného.) Tyto snahy kriminalizovat heterosexuální styk mají zatížit lásku takovým množstvím strachu, aby si to všichni rozmysleli. Pokud se někdo nenechá zastrašit, snaží se pak jejich protagonisté exemplárně ho pranýřovat.
Pokud někdo tomuto protisexuálnímu teroru podlehne, pohlavně nežije, a chce poučovat druhé o lásce, je to už jen mlácení prázdné slámy, ničeho dobrého tím dosáhnout nemůže.
Odsuzování potratů je tedy rouháním proti Bohu, proti Kristu. Odsuzování lásky, i fyzické lásky, jako něčeho nemorálního, požadování jakýchkoli omezení na lásku, např. ve formě manželství či věrnosti, je pak rouháním přímo proti Duchu Svatému.
Nejde však jenom o to, nerouhat se. Být zticha a neprojevovat se nestačí. Je třeba nebát se, nebát se morálního ukřižování. Je třeba vzít tento kříž na sebe. Právě kříž morálního ukřižování je křížem pro dnešní dobu. Jen s ním je možné následovat Krista.
...Pokud se vás někdo na tyto věci zeptá, a vy se nepostavíte na správnou stranu, právě jste Krista zapřeli.

        Jan Kristek
        27.10.1992  ▓ 
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