
ABSURDISTÁN

1. Nenechme si vzít svou svobodu

    Netrpělivost                  Rezignace na ideály                   Nedostatek víry                   Vzdor                           Očekávání
    38. Bzum....               11. Jak ztratit sebe sama...         34. Proč je tak těžké věřit       24. Vzpurný hřebec     18. Já příjdu...

       Chtění                     Závislost                          Vnější motivace              Strach z konců                               Honba za marnostmi
       9. Chci nechtít...     16. Spoutáni závislostí    4. Buridanův osel            50. Bez konců nejsou začátky       26. Když saháme do prázdna

http://zitjak.wordpress.com/2014/09/28/38-bzum-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/03/24/11-jak-ztratit-sebe-sama-absurdistan-2014/#more-2504
http://zitjak.wordpress.com/2014/08/31/34-proc-je-tak-tezke-verit-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/06/22/21-vzpurny-hrebec-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/05/11/18-ja-prijdu-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/04/27/16-spoutani-zavislosti/
http://zitjak.wordpress.com/2014/03/10/9-chci-nechtit-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/02/02/4-buridanuv-osel-v-pocitacove-hre-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/12/21/50-bez-koncu-nejsou-zacatky-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/07/07/marnost/


2. Nenechme se vzít láskyplné vztahy a radost ze život

Ubližujeme si             Věčné stěžování                     Odsuzujeme druhé                  Soudíme sebe              Nemáme rádi život
1. Masochisti hadr      5. Rozmazlená princezna       31. Vše nám je jasné              14. Vnitřní soudce       2. Kámoš život

 

Nedostatek lásky                      Chybí radost ze života                Neschopnost odpustit                   Odstup od druhých          Pouze bereme
15. Láska je všude jen              10. Milovat peklo                        42. Držet se kamen                      33. Já, já, já, jenom já     37. Bezedná jáma
v našich srdcích tak zřídka
 

http://zitjak.wordpress.com/2014/04/14/14-vnitrni-soudce/
http://zitjak.wordpress.com/2014/01/12/1-masochisti-hadr-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/08/10/31-vse-nam-je-jasne-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/02/09/5-rozmazlena-princezna-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/01/19/2-kamos-zivot-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/04/20/15-laska-je-vsude-jen-v-nasich-srdcich-tak-zridka-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/08/24/33-ja-ja-ja-jenom-ja-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/10/27/42-drzet-se-kamen-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/03/16/10-milovat-peklo-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/09/22/37-bezedna-jama-absurdistan-2014/


3. Nenechme si vzít vnitřní harmonii

       Život v iluzích                          Pořád přemýšlíme                 Točíme se dokola                   Závislost na Egu                        Volíme konflikt
41. Sen                                      22. Osvíceni osvícením,         7. Ti bloudi...                        20. A já chci a chci, i kdyby       43. Nenávistní šílenci

                                                  zatemněni rozumem                                                            mě to mělo zabít

Nevnímáme přírodu                   Nestaráme se o tělo           Nepříjímáme inspiraci         Paradox                              Nevnímáme jednotu
32. Ryba, která neví, že             19. Tělo na pranýři             36. Kladivem po hlavě        30. Černobílá                     35. Jak kůl v plotě                   

                 je ve vodě

http://zitjak.wordpress.com/2014/02/23/7-jak-pekne-bloudit-labyrintem/
http://zitjak.wordpress.com/2014/05/26/20-zavislost-na-egu/
http://zitjak.wordpress.com/2014/11/02/43-nenavistni-silenci-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/06/08/22-osviceni-osvicenstvim-a-zatemneni-rozumem-absurdistan-2014/
https://zitjak.wordpress.com/2014/10/20/41-sen-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/09/08/35-jak-kul-v-plote-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/08/04/30-cernobila-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/05/18/19-telo-na-pranyri-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/09/14/36-kladivem-po-hlave-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/08/18/32-absurdistan-2014/


4. Nenechme si vzít spokojenost

Nedostatek vděčnosti                           Stížnosti bez činů              Nepřijímáme  realitu          Nedbáme o mysl, ani tělo      Nezodpovědnost
23. Nevděčníci jedni                            39. Stěžovat si umíme      17. Co všechno děláme       3. Strašidelný zámek             27. Hra na slepou bábu
                                                                                                             s odporem                                                                          kolem rozpálených kamen

     Nepoučitelnost                            Nedostatek bdělosti           Nedbáme o energii          Sobecké vztahy                        Děláme to, co ostatní
     48. Chybička se vloudí               29. Jak ta Šípková              6. Drákula hadr              44. Od kdy skutečná láska        40. Opičky
                                                               Růženka                                                                     trpí?

http://zitjak.wordpress.com/2014/07/14/27-hra-na-slebou-babu-kolem-rozpalenych-kamen-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/01/26/3-strasidelny-zamek-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/05/04/17-co-vsechno-delame-s-odporem-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/10/06/39-stezovat-si-umime-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/06/15/23-nevdecnici-jedni-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/02/16/6-drakula-hadr-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/07/27/28-jak-ta-sipkova-ruzenka-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/12/08/48-chybicka-se-vloudi-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/10/13/40-opicky-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/11/10/44-od-kdy-skutecna-laska-trpi/


5. Nenechme si vzít důvěru a vnitřní jistotu

    Nedůvěra                       Jsme ovládáni emocemi                Utíkáme (před bolestí)            Bojíme se (změn)               Bojíme se spousty věcí (i lásky)   
   13. Milovat peklo a        25. Slepí a hluší, aneb jak             21. Jak ten pštros                    28. Strach má velké oči      8. Strašáci
         důvěřovat                        si nenechat podrazit nohy

 
  Jsme povrchní                        Neumíme stát za svou pravdou       Plni obav a tužeb              Iluze svobodné vůle           Iluze, že jsme na vše sami
  47. Když hledáme poklad       49. Vlát či nevlát                            12. Kam vítr tam plášť    46. Babočku do otákárka    45. Kde že je ta pomocná
        v truhle u obchoďáku                                                                                                              nevmanipuluješ                   ruka?

http://zitjak.wordpress.com/2014/04/07/13-milovat-peklo-a-duverovat-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/06/29/25-slepi-a-hlusi-aneb-jak-si-nenechat-podrazit-nohy-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/06/01/21-jak-ten-pstros-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/07/20/28-strach-ma-velke-oci-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/03/03/8-strasaci/
http://zitjak.wordpress.com/2014/11/30/47-kdyz-hledame-poklad-v-truhle-u-obchodaku-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/12/14/49-vlat-ci-nevlat-tot-otazka-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/03/30/12-kam-vitr-tam-plast-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/11/23/46-babocku-do-otakarka-nevmanipulujes-absurdistan-2014/
http://zitjak.wordpress.com/2014/11/16/45-kde-ze-je-ta-pomocna-ruka-absurdistan-2014/

