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SOBOTA 24. ÚNORA

Minulý týden byl nabitý aktivitami. Pondělní porada, v úterý vyhodnocení výběrového řízení na publikaci, ve středu společenské setkání a síťování na podnikateli roku, ve čtvrtek přednáška na esoterickém festivalu, kde ženy roztěkaně přicházely a odcházely, muži naslouchali a aktivně diskutovali. Na pondělní kulatý stůl je připravené téma Kdo vládne světu? strukturované na:

1. dobré příklady, vliv okolí, vzdělání, výchova, předsudky,
2. sex, láska, rodina, přátelství, egocentrismus,
3. moc, čas peníze, ideologie, technologie,
4. velmoci, vůdci, média, politika, vize,
5. náboženství, morálka, muži, ženy, příroda.... prostor pro další nápady.

ÚTERÝ 27. ÚNORA

Na kulatý stůl přišlo 26 žen, přivedly i kamarádky, začíná se vytvářet zajímavá komunita. Vzhledem k tomu, že dříve k tomuto tématu neřekly téměř nic, z důvodu jiných starostí a nedostatku času na přemýšlení o strategii moci, teď živě diskutovaly, prezentovaly sebe, své názory a zkušenosti. Ze všech setkání vydáváme tiskové zprávy, jsou k dispozici na: www.quovadisfemina.cz/jakpracujeme. Do Bruselu mě udal komisaři jeden útlocitný muž pohoršený reklamním spotem - upoutávkou na web. Napsala jsem si pro zpětnou vazbu, je zajímavé, že to vždy odnese posel těch „špatných“ zpráv: Docela mě pobavilo, co se všechno řeší, hlavně že tomu dávají „Importance: High!“ Já ten spot zatím neslyšela, nemám tu sluchátka, ale z toho přepisu mi přijde, že normální nezatížený člověk to vezme s humorem, jako nadsázku, satiru. Myslím, že z toho nic nebude, snad mají ještě mozek v hlavě. V každém případě jsi se opět zviditelnila - náhodou je to fajn. No jsem zvědavá na pokračování: (Třeba budeš mít tu čest, že tě pozvou do Bruselu.) Tak držím palce, určitě to dobře dopadne a třeba to nakonec opravdu i něco dobrého přinese. Anebo: U mě dobrý, spot se mi libí, jasně je to nadsázka, i když ne tak úplně. Spíš bych řekl: Vytrženo z kontextu. Brusel nechápe Radio 1, mně se teď vrátil spot na „Cenu za odvahu“, že má být víc úderný.
Chápu to, stojím za tebou.

STŘEDA 7. BŘEZNA

V předvečer Mezinárodního dne žen rozesíláme ženám jménem Quo vadis, Femina? přání respektu a společenské úcty, připomínáme historii a ptáme se, proč tento svátek leží stále některým politikům v žaludku? Došla platba, zaplať pán/í bůh/bohyně. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky poslalo vysvětlení ke stížnosti na spot do Bruselu, jsem ráda za pochopení a děkuji za zastání.

NEDĚLE 11. BŘEZNA

Včera jsem byla na koncertu Mari Boine v Paláci Akropolis. Zpívá tradiční písně kmene Samiů, jedna začíná: „Země je naše matka a když jí vezmeme život, zemřeme s ní.“ Udělala jsem si čas a podívala se na Prahu ze žižkovské věže. Nejvyšší bývá v hierarchickém symbolismu i nejmocnější. Dnes to není kostel, ani hrad, ale televize.
	V rámci osobního sebevzdělání jsem zhlédla Vratné lahve a uvědomila si emocionální a erotickou frustraci žhavé současnosti. Sáhla jsem instinktivně po knize Ženy, které běhaly s vlky, a opětovně studuji analogickou situaci ženy a přírody. Už vidím, že bude třeba zalobbovat ošetření největších mezer v lidských zdrojích. Jenže kde?

STŘEDA 14. BŘEZNA

Na pondělní schůzce jsme připravili podtémata na 9. kulatý stůl, jehož hlavním řešením bude Ekonomická nezávislost. Strukturovali jsme na: 1. sebevědomí, svoboda, příležitosti, vztahy, 2. možnost pomoci, vliv, peníze, vztahy, 3. čas na vlastní tvorbu, čas pro sebe, seberealizace, vztahy, 4. strach, ztráta, závist, vztahy, 5. vzdělání, cestování, spotřeba, vztahy.

PÁTEK 16. BŘEZNA

Šla jsem kolem kina, hráli Formanův film Goyovy přízraky, drama nerovnosti, křivdy a utrpení z doby inkvizice. Kořeny evropské civilizace jsou drsné, napadá mě, že téma rovných příležitostí se dá jednoduše pochopit z takového filmu a jeho analýzy. Inkvizitoři chtěli prvoplánově potrestat Goyu - posla -nejrafinovanější z nich však upozornil, že malíř jen maluje realitu, tu je třeba trestat!
	U Outratů byla přednáška na téma křesťanství a islamismus. Zajímavé je, že fundamentalismus vznikl v USA v protestantských kruzích, týkal se dodržování Písma. Napadají mě různé analogie ve vztahu k projektu… Potkala jsem tam známou, svěřila se, že se odstěhovala z bytu, kde ji terorizovala dcera, manipulátorka. Po pěti letech hledání viny u sebe a řešení neřešitelného jí pomohli muži z Bílého kruhu bezpečí. Přemýšlím nad systémem vytvořeným člověkem, který člověka následně deptá. Jak zjistit a řešit příčiny a nemotat se pořád jen v následcích?
V čínské medicíně je lékař ceněn za zdraví pacienta. I společenský systém by měl být preventivní. Tým jsme upevňovali ve Švandově divadle na Klářiných vztazích, ukázce života bez zájmu, energie a cíle.

ČTVRTEK 22. BŘEZNA

Na pondělní kulatý stůl je na téma ekonomické nezávislosti přihlášeno 30 žen, zájem vzrůstá. Na schůzce jsme udělali zasedací pořádek, dávali k sobě nejen různé věkové kategorie, ale brali jsme ohled i na charakterové vlastnosti, profesní a osobní zájmy. Setkání bývají přátelská, přesto se mi občas donese poznámka o občasné impertinenci. Zkušenější se cítí být kompetentnější, občas utrousí směrem k mladší generaci nějaké to mateřské moudro, hlídám celkovou atmosféru. Před léty jsem absolvovala trénink facilitace, po kurzu si mě vzal americký lektor stranou a řekl: „Někteří lidé trefí terč v situaci, kdy ostatní netuší, že nějaký terč existuje.“
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