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Předkládaný text nemá redakční úpravu a korekturní
zpracování. Tímto se omlouváme za případné
tiskové nedostatky, které mohly
uniknout naší pozornosti.
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Věnováno všem, kdo se v nejlepší snaze zasluhují
o dobro potřebných
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Všechno naše konání je obsaženo
v pohybu naší vůle
(Tomáš Akvinský, STh, II.)
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Milí posluchači, máte před sebou knížku, která vyžaduje pouze klidný přístup a zamyšlení. Vychází její jednotlivé kapitoly z filosofických a teologických základů Akvinského učení. Bude
proto pro vás patrně zpočátku důležité
zvyknout si na její jazyk. Při nejlepší
snaze, obsah tématu zesrozumitelnit,
na maximální úroveň chápání také pro
neškoleného filosofa či teologa, se dařilo tomuto požadavku vyhovět patrně
jen částečně. A možná, že právě tento
moment z druhé strany zapůsobí natolik, že v někom z vás podnítí hlubší
zájem o provázanost filosofie, psychologie a teologie vlastním studiem.

8

Duchovní poradenství – Tomáš Akvinský v kontextu osobní spirituality

ÚVOD
Přístupy k otázkám duchovního poradenství se v posledních letech u nás rozrostly o nemalý počet publikací. Přitom je patrné, že již sama možnost interpretovat
například pozitivní dopady víry: čtení písma, komunitní
sdílení věřících atd., představuje cesty, kterými se člověk přibližuje nebo dokonce i je spjat s osobní spiritualitou. Dalo by se říci, že duchovní poradenství v tomto
ohledu existuje odjakživa, jestliže se člověk stává
účastníkem věrouky a projevuje zájem o posilování
svého vědomí o víře neutuchající potřebou naslouchat.
Vedle toho, Písmo svaté nemusí završovat takový
zájem. Je zde ještě celá řada těch, kdo k dané problematice poskytli systematické výklady. Rozpracovali do
detailu další jednotlivé články víry a postarali se o její
filosofickou recepci. Jsou zde tedy na mysli církevní otcové a systematičtí teologové klasických epoch dějin
západní kultury, tedy raného a vrcholného středověku.
K těm prvním náleží sv. Augustinus Aurelius (354 až
430) a k těm druhým, pak zejména sv. Tomáš Akvinský
(1225 – 1274).
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Co je duchovní poradenství? Zejména podpora člověka v jeho psychické krizi, která z jeho strany mnohdy
zahrnuje také buďto pochybnost o smyslu víry v Boha,
pokud ji do této doby měl, nebo naopak, klient se nachází v blízkosti přijetí této víry a nezvládá odhodlání
svého vnitřního účastenství na jejím obsahu, cestou racionálního zdůvodnění a sebereflexe, co do jejího smyslu pro vlastní život. V prvním případě se jedná (franklovsky) o ztrátu smyslu víry, v případě druhém o nabývání smyslu prostřednictvím víry, ale současně v nejistotě a obavách, že jejím přijetím bude znehodnocena
nějaká část doposud nabývané zkušenosti se světem,
se sebou samým, popřípadě ve vztahu k druhým lidem.
Tomáš Akvinský je autorem textů, které do podobných
rozpoložení, vnáší potřebné světlo rozumu, citu a srdce.
Jiří Adamec
v Brně o Vánocích 2022
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Dóm v Kolýně nad Rýnem, kde Tomáš Akvinský
vedl teologické semináře
11

Duchovní poradenství – Tomáš Akvinský v kontextu osobní spirituality

§1. FILOSOFICKÁ ANTROPOLOGIE VE SVĚTLE
OSOBNÍ SPIRITUALITY
Člověk se učinil kritériem přístupu ke světu tím, že za
toto kritérium zvolil vlastní názor. Svět jest tím, co obsahují naše myšlenky o světě. Nelze se tedy nijak podivovat nad platností věty Arthura Schopenhauera, že:
Svět jest moje představa.
Člověk o světě přemýšlí. Přemýšlí o vlastním místě
v něm, a přemýšlí rovněž o tom, jak v tomto světě žít,
podle jakých pravidel. Martin Heidegger tuto potřebu
člověka, chápat vlastní místo ve světě nazývá: pobytem
v nitrosvětském jsoucnu, čili – Dasein.
Antická filosofie bere člověka na svém počátku jako
samozřejmost a pohled na jeho výskyt ve světě pro ni
neznamená zásadní téma. To příroda je hlavním zájmem. Člověk se do zorného pole antických myslitelů
dostává definitivně až Sokratem a všemi, kteří po něm
pokračovali (Platón, Aristotelés, stoikové, ale stejně tak
neoplatonikové a další).
Filosofie člověka byla a je spjata s politikou, etikou,
náboženstvím, teoriemi o možnostech jeho vnímání a
způsobech poznávání (noetikou, gnoseologií, epistemologií), stejně jako naukou o duši. Z obecně přijímaného
faktu, že svět je sám o sobě jsoucnem, kterému náleží
specifické zákonitosti bytí a existence, bylo tak přistoupeno k tomu, že specifické zákonitosti bytí a existence
náleží i člověku samotnému.
Svět v podání filosofů, tak dosáhl na dva stupně
existence: bytí o sobě a bytí člověka. S příchodem křesťanství se prohloubil zájem o niterně myšlenkový obsah
tohoto lidského bytí. Člověk se začíná zajímat o to, zda
například nepřesahuje jeho bytí za hranice této, pouze
smyslově dané existence. Při veškeré snaze o zodpovězení otázek, které z tohoto pro něj plynou, uvízl člověk
nakonec v pochybnostech, které dorovnává spirituali12
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tou, vírou v Boha. Důvodem víry se tak stává potřeba
nalezení vnitřního klidu, smíření s okolním světem a se
sebou samým. Víra je duševním odkazem k harmonii.
§2. TOMÁŠ AKVINSKÝ ETIKA A SPIRITUALITA
V DUCHOVNÍM PORADENSTVÍ
V duševním zdraví i nemoci se člověk snaží nacházet
soulad mezi světem svého okolí a vnitřním, osobním
prostorem myšlenek a prožitků. Obecně se tomu v souhlasu názorů říká, že člověk hledá dobro, nebo touží po
dobru, popřípadě duševním klidu (např. Seneca). Přidáli se k tomu, pro někoho neodmyslitelně, víra v Boha,
jako základní zprostředkovatel, nabývá toto dobro duchovního významu často v konkrétním určení spirituality (dobro ve smyslu víry jako takové, dobro vázané na
Svatou trojici, dobro, předkládané Písmem svatým).
Dobrem jest to, co působí tak, že se člověk podle toho
může řídit jako jistými kroky pro posilování svého života, sebe sama, stejně jako přijetím takového dobra může dávat příklad svému okolí.
Dobro je intimní obsah nalezení a pochopení sebe sama, a to ve smyslu vlastního bytí a jeho realizace
konkrétními kroky, autonomně
odpovědné existence.
Výše uvedená definice dobra, se tedy týká praktického života současně s jeho vědomou reflexí o jednotlivých individuálních krocích. I když se zde dotýkáme
prozatím jen současného vyústění tradiční etiky do moderních pozic, kde individuace (C. G. Jung) hraje jedno
ze základních měřítek v přístupu k vývojové psychologii, je zřejmé, že středověké pojetí dobra, vázané více
jednostranně k Bohu, tak jako tak, nepostrádá podstatu
13
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tohoto určení a tím je zaměření na odpovědnost toho,
kdo jest jeho nositelem, tedy člověk sám.
Tomáš Akvinský je představitelem středověké scholastiky, a to v jejím vrcholném období. Současně je také myslitelem, který tak zvaně recipuje (přenáší) Aristotela do své doby. V tomto ohledu to neměl Akvinský
lehké, protože církev na tehdejších universitách neochotně připouštěla zejm. racionální Aristotelův pohled
na svět, současně také s jeho propracovanou logikou. V
těchto nástrojích totiž spatřovala nebezpečí odklonu věřících od spirituální cesty, pokud by se myšlenky tohoto
antického filosofa měly více propagovat nebo dokonce
oficialisovat v rámci studia teologie.
Nejznámějšími spisy Tomáše Akvinského jsou tři,
dnes možno s jistotou už říci, že nadčasové tituly: O
bytí a jsoucnu (1263), Summa proti pohanům (I – IV,
1264), Summa teologická (I – III, 1274, nedokončeno).
Výrazným posunem v uspořádání uvedených textů
je jejich přísná, logická struktura. Ta, kromě Sokrata,
Platóna a Aristotela nebyla doposud u jiných filosofů v
takové míře uplatňována.
Akvinský sleduje cesty poznání dvojím směrem – od
Boha směrem k člověku a od člověka směrem Bohu.
Obě cesty se liší svým přístupem, ale nikoliv výsledkem.
Cesta od Boha směrem k člověku, poskytuje chápání stvořitelského díla, cesta od člověka směrem k Bohu
zase přirozenost víry, kterou se završuje noetický náhled člověka směrem ke světu vůbec.
V prvním případě se jedná o danost (quiditas), v
případě druhém o zkušenost (empiria). Svět je danost,
která plně podléhá stvořitelskému záměru Boha, zkušenost se světem je ve výsledku završená uznáním, že
nemohl vzniknout sám od sebe, ale vůlí záměru, který
se stal skutečností (tedy - kosmem, přírodou) samou.
14
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Přesto je realita duchovního rázu. Svět byl stvořen.
To, co v něm převládá a udržuje jej v rovnováze jsou
zákony (duchovní síly). Stejně tak v člověku uvádí podobné duchovní síly do pohybu veškerou jeho vnitřní
aktivitu (vnímání, pociťování, myšlení), atd. Nejvyššími
silami jsou potom srdce (duše) a rozum, intelekt (hlava
a její myšlenky).
Aby se z hlediska smyslu lidského bytí, jakož i bytí
ostatních živých a neživých „věcí“ vše odehrávalo s náležitým zaměřením na nějaký důvod tohoto bytí, je tu
obecně daný cíl, pro který vše existuje. A tím je, vždy
nějak utvářené směrování k Bohu. Neživá příroda existuje jako pevný podklad přírodě živé. Ta je potom součástí bytí člověka, který svým rozumem nabývá přirozeného vztahu k Bohu, co by nejvyšší příčině všeho. Co
se dalšího smyslu existence samé týče, na to křesťanství nalézá odpověď pouze v jediném tvaru: poznávání
sebe sama skrze víru v Boha a jeho nekonečnou lásku k
člověku.
Odtud není Tomáši Akvinskému zatěžko pokračovat
směrem k etice. V ní spatřuje jeden z nejdůležitějších
nástrojů, kterým lze podat vysvětlení tohoto: „smyslu
bytí a existence“. Jest jím vlastní jednání člověka, které
je neseno jeho vůlí. A vzhledem k tomu, že se jedná o
činnost, jako taková potom, má-li být smyslem…, je
vedena pro nějaký cíl.
Detailnějším rozpracováním, právě těchto Akvinského postulátů, se zde budeme zabývat přednostně. Sama tematizace, o kterou tady Akvinskému běží, se vyznačuje hned několika okolnostmi současně: pojednává
o vůli, motivaci, představě a uskutečnění, touze, sebereflexi, atd. Jinými slovy, jsou to náměty, které se dotýkají té oblasti duchovního života člověka, v níž je ukryt: individualismus, odpovědnost za postoj, jeho odvaha, cílevědomost, umění přijetí nezdaru, a víra o sobě.
15
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To, co bylo v jednotlivých odstavcích výše uvedeno,
by nám mělo posloužit jako výchozí materiál. Tomáš
Akvinský v těchto mezích uvažoval, a i když se jedná o
pouhé torzo základních myšlenek, nic na tom, že právě
tyto tematické okruhy jsou nejčastěji zmiňovány během
těch konzultací s klienty v osobní krizi, kde se duchovně
spirituální tématika projevuje jako přirozeně otevřený
nebo skrytý námět našich rozhovorů.
Jeden z nejnámějších představitelů moderního tomismu (směru, který zastupují ti, kdo pokračují na přelomu devatenáctého a dvacátého století v rozvoji myšlenek Tomáše Akvinského), jakým je Jacques Maritain
(1882 – 1973), podtrhuje ve spise Existentialisme diversé, že právě Tomáš Akvinský bude pro moderní dobu a její spiritualistická témata splňovat podstatný bod
návratu k tradici, stejně jak o jeho recepci usilovala katolická církev v druhé polovině devatenáctého století
„…choses-lá sont consubstantielles á sa pensée“ (Oeuvres Complétes, Paris 1990, vol. IX., p. 15 etc.) Tento
jeho téměř prorocký požadavek se splňuje dnes, jak se
zdá bezezbytku. Tomáš Akvinský je vskutku oprášen a
vsazen do moderní knižnice jako nejdůležitější systematik teologie, pomáhající myšlenkově pracovat v kontextu nejmodernějších pořadavků přítomné doby.
V každém případě to, co do duchovního poradenství
Tomáš Akvinský vnáší je předně tvorba takové systematiky, kterou upozorňuje na to, že smyslem bytí je,
vedle praktického života, rovněž myšlení, které hledá
způsob, jak porozumět existenci z ní samé. Nutno podotknout, že tento námět se stal terčem kritiky Tomáše
Akvinského. Naznačoval totiž to, že myšlení o jsoucnu
se může odehrávat bez nutnosti respektování božího díla stvoření, a tedy samostatně, plně podle individuálního chápání takové existence. A právě toto je jeden z
požadavků duchovního poradenství, individualismus.
16
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§3. DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ O OTÁZKÁCH CÍLE
LIDSKÉHO BYTÍ
Když se Tomáš Akvinský v předchozích dílech vyrovnal
s otázkou bytí, tak jako druhé téma v Teologické sumě
začal rozvíjet, na základě detailnějšího popisu, jednotlivé kapitoly o morálce, etice, filosofii a teologii mravnosti vůbec.
Klienti, kteří se dostávají do osobních krizí, velmi
často sami sebe hodnotí jako jedince zklamané z morálních postojů svého okolí vůči sobě samým. Tomuto
„poznatku“ mnohdy věnují přespříliš pozornosti, doprovázené značným navýšením emocí, až afektovaností.
Na druhé straně, podobné „zklamání“ z chování lidí kolem sebe doprovází pocity marnosti s depresivními syndromy, popřípadě takovými vnitřními pochody, které
jsou na samé hranici syndromu životního vyhoření.
U těch klientů, kde se jejich morální hodnoty opírají
o duchovní směry, lze potom uplatnit jako součást systematicky vedených konzultací takové přístupy, které
budou respektovat například určitý druh vyznání. Budeli klient souhlasit s takto vedeným rozhovorem, je potom možné, poskytnout takovou psychoedukaci, která
bude některé z témat filosofie či teologie morálky obsahovat.
Tomáš Akvinský se opírá o biblickou morálku, kterou doplňuje jednak etikou podle Aristotela, stejně jako
etikou (morálkou), úzce spojenou s vlastními hledisky a
přesvědčeními, pocházejícími ze studia dalších autorů
(Platón, Stoicismus, Augustinus Aurelius, Anselm z Canterbury a mnozí další).
Podle zcela současných autorů, filosofů, bychom
mohli říci, že Akvinského morální teologie je svého druhu interpretace prožitkových situací, stavěná na existenciální sebereflexi (Jaspers, Heidegger, Sartre a jiní).
Odtud může začít i náš detailnější popis.
17
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V současnosti se hledáním smyslu bytí jako základní
otázkou v psychoterapii zabýval V. E. Frankl (1905 až
1997). U nás přednostně Vladimír Smékal a Miro J. Kadlubiec. Všichni tito autoří vlastních cest psychologie
smyslu lidského bytí, které jsou inspirovány spirituální
tematkou, jsou propojeni racionalisací teologie a jejím
převodem do filosofie. Psychologický výklad na tyto okruhy navazuje tím způsobem, že se nejčastěji jedná o
aplikovanou psychologii morálky.
Sebevědomí člověka, podle Akvinského, odvisí od
toho, do jaké míry je zorientován v cílech, kterými naplňuje vlastní život, co do jeho kvalit a v míře osobní
spokojenosti.
Jednat pro cíl, to potom představuje patrně nejvýznamnější moment v takovém životě, neboť přítomnost
a každodennost, skrze vědomí cíle, poskytují člověku
vnitřní klid.
Klienti se mnohdy nedočkavě dotazují, co je jejich
cílem, jak to poznají, kdy už konečně dojdou životní
naplněnosti nalezením vlastního cíle, a tím i existenciálního smyslu bytí.
Cílem jednání a tím i naplňování smyslu lidského
bytí v existenci může být v podstatě cokoli. Obecně
nejčastěji zde mívá člověk na mysli nějaké prospěšné
činnosti, popřípadě to, co jemu, samo o sobě neškodí a
může přinášet větší pohodlí, odpoutané např. od hmotné nouze.
Pro Akvinského se jedná o dobro, jakým je rovněž
víra v Boha. Víra představuje příčinu účelnou. V Bohu
může člověk nalézt odpovědi na nejasné otázky existence. Příběhy Starého a Nového zákona ukazují alegorickým způsobem, jak člověk prostřednictvím Boha náročné situace zvládal a může si z nich brát námět k
přenýšlení. Takový přístup k náboženství se nemusí
nést v kritickém odporu, ale pouze jako, zklidnění duše.
18
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V otázkách hledání smyslu hraje zásadní roli nasměrování odpovědí k sobě samému. Lze dnes sledovat, jak
se „dobré rady“ k druhým lidem drží pouze výsledku,
jakým je popis všemožných způsobů konkrétního jednání bez toho, aby jim předcházelo zklidnění mysli a
srdce. Jinými slovy, v duchovním poradenství je poskytován nejdříve prostor k tomu, aby jedinec s negativně
rozpohybovanou psychikou, maximálně takové výkyvy
ovládl jejich uchopováním, a možná až stoickým klidem
mapováním důvodů, proč se z vnitřních, psychických
zdrojů snaží přeskakovat důležité stupně sebereflexe.
Člověk má tendenci sebe sama ze zorného pole odpovědnosti, za své jednání, vynechávat. Akvinský to
uchopil zce jednoduše: přirozenou vůlí je přirozená touha. V předfreudovském období patrně jedna z nejdůležitějších tezí, odkazujících na později formulovanou pudovost.
Starý i Nový zákon na tomto příkladě, jakým je učit
se ovládat všemožné žádosti těla a mysli, rovněž ukazuje to, co člověka po celý jeho život čeká. A to, mezi
vůlí a rozumem hledat rovnováhu. Protože: předmětem
vůle je cíl a dobro všeobecně (Akvinský, STh, sv. II,).
Tímto cílem jest nalzení klidu a rovnováhy (v našem
případě, zda v soupatřičnosti s Bohem nebo v souladu s
okolnostmi, kterým jednoduše říkáme: život takový, jaký jest, což potom vyplývá z osobního nastavení každého člověka zvlášť).
Dotýkáme se zde samozřejmostí, které by se nás nijak neměly dotýkat. Pravda je ovšem taková, že se pro
někoho naopak, právě toto, stává duševním problém.
Mučivá stísněnost, vycházející z předimenzovaných
a na sebe převrstvovaných emocí, nutí člověka v takové krizi jednat způsobem, kdy dochází ke ztrátě celkové
kontroly nad jejich působením stran nutkavosti motivů,
doprovázených neadekvátními asociačními obrazy.
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V této ztrátě kontextů se zviditelňuje negativismus,
odporování bytí, popírání toho, co bylo dříve v životě
funkční, jako toho, co již ztratilo hodnotu. Vše téměř v
absolutních postojích, tohoto popírání všeho. Dokonce i
Bůh je tím, kdo zklamal v opuštěnosti světa, nevěda,
kde jej opět nalézt v jeho původnosti.
Když do tohoto pojetí vložíme kategorie zla, které
by vycházely z naší každodennosti, potom by byl „nepřítel“ známý: smrt, onkologické onemocnění, chronické onemocnění vynucující si i změnu životního stylu,
ztráta zaměstnání, peníze, bydlení, války, celkově společností prorůstající agresivita a nevraživost všeho druhu, a tak dále.
Často se, ale stává, že změna sebenáhledu přichází
mimo tyto kategorie zla. Jen proto, že je člověk k psychické újmě predisponován vrozenými impulsy: hormonálními, neurologickými, temperamentovými.
Co je tedy předmětem duchovního poradenství v
podobných případech?
Téměř pravidelně se s klienty na tomto místě prožívané nepohody zastavujeme. Je to onen bod, který už
jsme výše zmínili. Klient hořekuje nad ztrátou smyslu a
hodnot.
Tomáš Akvinský zde může být vhodnou inspirací.
Když s klienty komunikujeme, co je tedy jejich prožitkem nepohody, tak téměř svorně je to nesoulad mezi
představou a skutečností. Každý vycházíme z nějaké
představy o ideální skutečnosti a zpravidla jí zůstává
vzor, který jsme si osvojovali během raného vývoje s
těmi, kdo nás vychovávali a byli naší personální součástí (rodiče, sourozenci, prarodiče, blízcí rodinní příslušníci). Mnohdy jsme se stali nechtěnými obětmi takových
obrazů, které nám realita prostě splnit nemůže. Všechno dostává druh podle uskutečnění, nikoli podle možnosti (Akvinský, STh, I, ot. 1, čl. 3).
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Toto je z podstaty realistický přístup ke světu našeho
okolí. Aristoteles by měl radost, že se jeho filosofické
motivy ukázaly platnými ještě po patnácti staletích v
době Tomáše Akvinského, stejně jako v té naší.
Jestliže člověk opustí svět o sobě a nechá se ovlivňovat pouze jeho obrazem, nutně u toho, kdo je predisponován k pochybnostem o bytí do takové míry, že
jej rozhodí i sebemenší závan nejistoty, nelze se potom
divit, když se takovému jedinci existence rozdělí na dva
samostatné celky, které, ale spolu nekorespondují: svět
v představě a svět o sobě. Zde potom nastává důvod,
proč víru posílit, nebo její význam ve svém životě oslabit. Žitý život klade své nároky na zcela konkrétní splňování potřeb. Obrazy, se s realitou míjí, protože představují pouze ideály bytí, ideály existence.
Tento rozpor se týká ovšem většiny lidí, nacházejících se v osobní krizi. Představy a skutečnost se rozestoupily v jejich životě tak masívně a jsou od sebe tak
daleko, že jedinec ztrácí důvod, proč žít. Člověk potřebuje své ideály. Měly by to ovšem být ideály takového
druhu, kdy na ně lze, zcela reálně, v praktickém životě
daného jedince, dosáhnout.
Při ztrátě ideálů může přetrvávat jistota několika
významů: vše se děje v našem nastavení hodnot, v naší hlavě, Bůh stále přetrvává; hodnoty, které do religiosity a spirituality nezapadají, tedy světské hodnoty,
přetrvávají rovněž. Klienty nepřesvědčujeme, jen poskytujeme úhel pohledu, téma k zamyšlení. Návrat k
důvěře ve spiritualitu, návratem ke sv. Trojici (Otec,
Syn, Duch svatý), nelze vytvářet naléháním. Ale způsobem praktického konání, snížením idealisujících latěk, v
pravém smyslu toho, co V. E. Frankl podtrhuje u svých
klientů: Žijte realitou.
Víra, spiritualita, duchovní rozměr člověka a okolitého jsoucna přetrvávají, objektivně, jako kulturní stav.
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Souvisí s těmito tématy rovněž otázka, kterou Tomáš Akvinský na stejném místě klade: Zda existuje poslední cíl všeho či nikoli?
Dle toho, jakou mám s klienty zkušenost, takový cíl
existuje. Jest jím trvalá harmonie, vnitřní klid, pochopení osobního kontextu, smíření se skutečností jako takovou.
Mnozí klienti, když tyto náměty ze začátku probíráme, prochází velmi rychle přenosovou fásí, která je vůči
mé osobě zpravidla negativní. Jejich zájmem a potřebou je, vést se mnou, na tato témata, dialog, který
ovšem staví do světla prosazování svého názoru a všelijakých pokusů vyvolat třecí plochu s názorem mým.
Když jim kladu otázku, kdo by měl ve skutečnosti na
mém místě být, tak se zpočátku zarazí, jako by otázce
nerozuměli. Po nějaké chvíli se zvědomí v tom, že tou
osobou by měla být jejich matka, otec, nebo sourozenec, kteří (který) v nějaké míře, zůstali v jejich hlavě
jako nevyřešený konflikt.
Nemusí přitom jít o nic dramatického. Stačí, aby to
byl problém názorový, který klienty dostal do doposud
přetrvávající komunikační izolace s daným člověkem,
nebo lehká „závist“, například v tom smyslu, že bratr
nebo sestra, byli rodiči více protěžováni, než klient sám
a už je daná situace mezi námi jasnější a klient může
pracovat více směrem k sobě.
Osobní spiritualita zde může sehrát důležitou roli.
Zapomenutostí na Boha klientům sebekriticky lépe vystupuje povědomí o svém egu a jeho nevhodném prolínání životními událostmi. Jejich život se stal seberealizací v dychtivosti, někomu dokazovat, že jest lepším
člověkem, než-li si doměle o klientovi někteří myslí (viz,
O dobrotě a špatnosti vnitřního úkonu vůle, Akvinský,
STh, II, ot. XIX). Dodejme snad jen, že vůle zde má
vnitřní obsah rozhodování a vnější obsah, tedy konání.
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Rozhodnutí ve smyslu volby cíle náleží člověku do té
míry, že si uvědomuje vlastní cestu směrem k Bohu,
nebo z pouhé vlastní přirozenosti, tedy bez Boha. Žádné takové rozhodnutí však není povinností. Jako ambivalentní se v tomto nastínění ukazuje nikoli pochybnost
o víře, ale ráz takového rozhodování, které může býti
postaveno na pochybnosti vůbec, jako je například abulie, čili ztráta schopnosti rozhodovat se a jednat podle
vlastní vůle. Cílem tedy může býti rozhodování samo,
rozhodování, které je si vědomo sebe sama, posíleno
vírou v Boha, nebo autonomií na bohu nezávislou. Zde
je zapotřebí klientům takové možnosti interpretovat a
citlivě zprostředkovat, neboť zjevně představují důležitou součást vedení k pozdějšímu, vlastnímu rozhodování.
I tak, toto místo v životě člověka, který právě prochází tíživými okolnostmi, může jeho duševní stav přechodně ovlivnit nerozhodností. Naším úkolem potom
jest, poskytovat oporu právě ve chvíli, kdy se klient v
takové situaci ocitá současně s představou o bezvýchodiskovosti nastalých okolností. Východiskem zde je komunikovatelný prostor, poskytující klientovi dostatek
času na příjímání a odmítání nejrůznějších variant víry,
popřípadě světských témat, v nichž se rozhoduje pro
vypracovávání svého obrazu budoucí existence.
Cíl jest předmětem vůle (STh, II, čl. 4 – Finis est
objectum voluntatis): tudíž, jak Akvinský v této větě
podtrhuje, je pouze na každém člověku zvlášť, k jakému cíli se přikloní a tím objasní smysl svého bytí v konkrétních činech, jimiž toto rozhodnutí posvěcuje.
Jest s tímto spojena tedy svoboda rozhodování. Neboť: Nic nepřekáží postupu rozumu do nekonečna – Nihil prohibet rationem procedere in infinitum, (tamtéž).
Je tedy patrné, že Akvinský klade důraz na autonomii, a
to i v otázkách víry, přijetí cíle, svědomí, a tak dále.
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Tomáš Akvinský během rozpravy „proti manichejcům“
u krále Ludvíka… (1610)
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§4. CO JEST BLAŽENOST A PROČ SE NA NI
ČLOVĚK MÁ POTŘEBU UPÍNAT
Dnes bychom takovou otázku měli tendenci „vyřídit“
okamžitým poukazem k tomu, že se jedná pouze o jinak definovaný problém libida. Z předchozího ovšem
jednoznačně plyne, že touto blažeností se má stát buďto svoboda vůle v činnostech, které přísluší rozumu na
cestě hledání, popřípadě nalezení a definování svého cíle. Odtud subjektivně uchopený vnitřní klid se má stát
měřítkem blaženosti.
Akvinský vyzvedává falešné hodnoty blaženosti, jakými jsou: bohatství, pocty, sláva, moc, tělo a rozkoš,
nadání, atd.
Sám si uvědomuje, že téma blaženosti (beatitudine)
nejvíce převládá v jeho vlastním citu – consistit quod
maxime in hominis affectu dominatur (tj., tíhnout k…),
což je v tomto případě, existenční faktor obecné platnosti.
Také zde Akvinský cituje Aristotela, který ke stejnému tématu podotýká ve své Politice, že bohatství,
které doměle přináší blaženost (eudaiµonia) jest dvojí:
přirozené a umělé (fusei kai thcnikoV).
Nemalý počet klientů, zajímajících se o systematickou spolupráci na vyřešení vlastních problémů, nejrůzněji motivované duševní stavy klidu, odpoutání se od
problémů interpretují jako základní požadavek pro naši
spolupráci: Něco s tím, prosím udělejte!
V zásadě není těžké chápat, že trvá-li u klkienta nějaká „mučivá myšlenka“ již delší čas, tak potřeba zbavit
se jí a dojít konečně vnitřního klidu je sama o sobě tím,
co se jako první vyřízení takového problému nabízí. Má
to však jeden zásadní háček. Klient může být pouze
bezpečně veden k tomu, aby se, se svým vnitřním Já,
„popral“ zcela sám. Tudíž: Blaženost jest činností (Beatitudo sit operatio – STh, II, ot. 3).
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Jak z řečeného plyne, je-li blaženost činností, má
jako existenční modus zásadní nárok, a tím jest trvalé
vyvíjení úsilí o její dosažení, popřípadě úsilí po jejím
upevňování, pakliže se již její obsah stal součástí vnitřní
výbavy jedince.
Věc ovšem není tak jednoduchá, jak se nyní na první pohled zdá. Skutečná blaženost (například pocity
štěstí), trvá jen krátkou chvíli. Je to emoční stav, podobný maximálnímu uvolnění, který rychle vyprchá.
Tudíž o nalezení cíle a tím i blaženosti je zapotřebí
se starat, jako je například provádění eucharistie, opakováním článků víry, prostřednictvím Písma svatého,
návštěvami kostela a sdílením společného prostoru s
duchovním a s ostatními věřícími, na jedné straně; na
straně druhé může býti stejně tak onou blažeností přijetí takové morálky, která jest nesená na zásadách
mravnosti neodporujících dobrým mravům, tedy niterném obrácení se k zaopatřování právě takového života,
který se odvíjí od pravidel odpovědnosti a lásky. Blízkost morálky odvíjené životem ve víře (spiritualitě) a
morálky světské, se zde k sobě mají v maximální shodě.
Nejde tu však pouze o činnost, která má za úkol
udržovat onen stav blaženosti (pocity štěstí) jako jakýsi
stav vnímání životní neutrality, bezproblémovosti. Blaženost může stejně tak spočívat v klidném přemýšlení o
jsoucnu, na základě seberozvoje, prostřednictvím studia filosofie, teologie, umění, literatury, historie a tak
podobně.
Tudíž, blaženost může být stejně tak nesena tvůrčím způsobem existence, vlídným překonáváním překážek, vědomím o nastoupené cestě k úkolu, jenž sebe
sama předesílá nalezením osobního cíle. Takto se člověk vyvazuje z pocitu marnosti, uchopuje často příklonem k altruismu sebe a popřípadě i víru ke smyslu bytí.
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§5. SVOBODA, SPIRITUALITA A DUCHOVNÍ
PORADENSTVÍ
Že jsou témata, která zde preferujeme, úzce provázána
také s problematikou lidské svobody, není asi třeba nijak zvlášť komentovat. Na co, je však vhodné se, při této příležitosti zaměřit, je předně obsah vnímané svobody. Ten se nejednou stává součástí pocitu tísně, jestliže
pak, není v dosahu vnímajícího subjektu možnost, tomuto problému poprozumět z širších souvislostí.
Tomáš Akvinský nachází v tématu svobody jeden
základní prvek, a tím je: dobrovolnost (voluntarium).
Jak Akvinský dovozuje, podle, Jana z Damašku:
dobrovolný jest čin, který jest dílem rozumu (voluntarium est actus qui est operatio rationalis - viz, STh., VI,
1). Na to, dále Akvinský navazuje v tom smyslu, že:
dobrovolnost je nutně v lidských činech (oportet in
actibus humanis voluntarium esse – viz, tamtéž).
V dobrovolnosti naléží jak přijetí Boha a víry, do
úradku vlastního života, tak potom stejně i světské
hodnoty, pakliže se pro ně člověk rozhoduje, nebo je již
přijal a dále s nimi, co by s kritériem smyslu vlastního
bytí, zachází.
Dobrovolnými se tedy nazývají hnutí a úkony jejich,
ježto z vnitřního původu pochází obojí, totiž i to,
že jednají, i to, že jednají k cíli; neboť jméno
dobrovolnosti to nese, že hnutí či úkon
je z vlastní náklonnosti…
--------------------------------

Hoc autem importat nomen voluntarii, quod motus et
actus sit a propria inclinatione; et inde est
quod voluntarium autem
dicitur esse…
S trochou nadsázky bychom zde Aristotelovu větu,
že: Všichni lidé přirozeným pudem prahnou po vědění,
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(PanthV anqrwpoi tou eidenai oregontai fusei, viz Aristoteles, Metafysika 980a), mohli obměnit ve větu: Všichni
lidé přirozeným pudem prahnou po dobrovolnosti (po
svobodě). Nic méně přiznejme si, že svoboda je, ano,
naplněna teprve onou dobrovolností, nutně však se
svým „ale“, a tím jest dodatek: s nutným obsahem odpovědnosti.
Aristotelés stejně tak poskytuje Akvinskému další
oporu a inspiraci, když do problému nechává vstoupit
myšlenku následujícího znění: Dobrovolným se nazývá
nejen to, jehož původ jest uvnitř, ale též uvědoměný…
(Non solum cuius principium est intra, sed cum additione scientiae).
Člověk může přijetím těchto hodnot v samé podstatě přerodu od pochybnosti či nevědění, jakou cestu nastoupit, jaký cíl ve svém životě sledovat, sebe sama
transcendovat takovým způsobem, že si začne uvědomovat odpovědnost za svá rozhodnutí a to v souvislosti
se svobou, kterou si v dobrovolných postojích ke světu
svého okolí a k sobě samému, bude volit.
Jak ve světském, tak duchovním nahlížení na svůj
život, by člověk neměl dogmaticky usilovat o jednostranné sebeurčení. To má tendenci prohlubovat pocity
zklamání. Naopak možnost volby sebe sama, tak jak na
ni poukazuje rovněž Karl Jaspers (1910 – 1969), a to v
míře dobrovolnosti, představuje udržení si přirozeného
zájmu o realitu, takovou jaká jest.
V souvislosti se spiritualitou je, tato volba sebe sama schopná navozovat potřebnou míru pokory (nikoli
však ponížení, s nímž si tuto etickou ctnost dnes mnozí
lidé zaměňují).
Dobrovolnost je tedy pohyb k cíli, rozhodování na
podkladě vůle, od subjektu k objektu (F. W. F. Schelling
1775 – 1856). Subjektem je vnitřní rozhodnutí, objektem potom cíl, k němuž jest, dobrovolně, směrováno.
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Přijetím spirituality člověk učinil krok směrem k prostoru tajemství. Obyčejnost a každodennost nám zakrývají výjimečnost. To člověka vcelku zneklidňuje. I víra, zbožnost hledají výjimečnost. Skrze Boha ji člověk
vtiskuje sobě samému.
Znamená to, že je tady něco špatně, že si člověk
nevystačí se sebou samým? Vystačí, ale potřebuje k
tomu až příliš hrdosti, egoismu a obranných postojů
vůbec. Člověk, který je na cestě ke spiritualitě, je člověkem, který si nejčastěji tyto hodnoty uvědomuje.
Člověk, který tyto hodnoty ztratil a je na pochybách o
smysluplnosti víry, ať už z jakéhokoli důvodu, si tyto
hodnoty uvědomuje rovněž. Chce přeci zavrhnout právě
je. Volba v dobrovolnosti přijetí, volba v dobrovolnosti
odmítnutí.
Vedle toho, je to někdy i ztráta důvěry. Klient
ovšem do spirituality vložil až příliš nesamostatné naděje, ta se stala zprostředkovatelem nikoli dobrovolnosti a
volby, ale zvláštního pocitu, který na spiritualitě vymáhal povinnost, vyhovovat mravním nárokům vlastních,
subjektivních pohnutek.
Jak spletité jsou cesty člověka k víře a k Bohu! První, co člověk získává na cestě vlastního vývoje je předně pobyt a vědomí o tomto pobytu (Dasein ist Bewusstsein ist und ich Bewusstsein da bin…, viz K. Jaspers
Existenzphilosophie, S. 6). Vědomí Já se ustavuje na
základě počátečního vnímání mezi Já a Ty. Teprve potom mohou nastoupit vyšší mravní city, které započnou
zábleskem sebenáhled a náhled světa svého okolí prolínáním otázky, zda za skutečností, kterou člověk žije,
není teprve schována její podstata.
V tomto dilematu lze uvíznout a trápit se z tak mála
odpovědí, které na stromech nerostou (až na jeden), že
by se druhý usoužil. Ale co naplat, je tu ještě volba
dobrovolnosti zaujmout svobodně postoj a žít.
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§6. KAZUISTIKY
Nahlédněme nyní do dvou osobních příběhů, které se v
minulosti staly součástí mé poradenské praxe. V prvém
případě půjde o ztrátu víry u 31 letého muže, v případě
druhém o nalezení víry u 27 leté ženy. To, že jsem musel jako člověk, který osobně k víře netíhne a má k religiositě obecně kritický vztah, během života učinit nemalé korekce vlastního názoru přiznávám. Jen s největším vypětím, bylo na počátku, mé poradenské praxe,
před více než třiceti lety, nutné bezprostředně se seznámit s celou touto, ne právě jednoduchou problematikou. Snad se to podařilo a profesionalisace přístupu
nakonec dodnes klientům s tímto obsahovým zaměřením, naším konzultacím dostatečně úlevným způsobem
pomáhají, nalézat se ve starých podmínkách víry nebo
světské seberealizaci, či naopak, opouštět cesty víry s
klidnou myslí, popřípadě nabývat oporu v nejistotě jejího přijímání, co by nového životního obratu.
Muž (31 let)
Zadání, s nímž pan Miroslav za mnou přišel mělo následující obsah: odjakživa jsem s rodiči chodíval jako dítě
do kostela. Tato aktivita mi vydržela do loňského léta.
Už před tím jsem hodně vynechával a dost se kolem
toho natrápil. Pak ale přišla úplná rezignace a teď mám
strach, že se děje něco hodně špatného, když na původní způsob vztahu k víře, prostě nedokážu navázat.
Uvědomuji si, že je můj život jako na houpačce. Žádná
větší traumata jsem sice nikdy nepodstoupil, jen přetrvávají nějaké neshody s rodiči, ohledně toho, že v žádné práci moc dlouho nevydržím, nemám ještě vlastní
rodinu a žiji dost samotářským způsobem. Baví mě tenis, v současnosti už třetím rokem studuji angličtinu na
jazykové škole a pokud to jen trochu jde, chodím po
výletech přírodou, vždycky sám.
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• O jaké neshody se vlastně jedná?
• Většinou, tak jak mají rodiče ve zvyku, posadí si mě
v kuchyni a dlouho mi vyčítají, kde co!
• Co konkrétně, chcete mi to přiblížit?
• Teď naposledy, před týdnem zase poukazovali na to,
že začínají cítit, že jsem je zklamal, že si mysleli, že
už dávno budu mít rodinu a oni vnoučata.
• Co konkrétně jejich výtky v takovou chvíli ve vás vyvolávají?
• Spoustu protichůdných emocí – jednak upřímnou lítost nad tím, že jsem je zklamal, potom se zlobím na
ně za to, že mi mají potřebu v jednatřiceti mluvit do
života, pak si uvědomuji, že asi něco není vpořádku,
když o partnerský vztah nestojím, takže asi tak.
• Jak toto všechno může souviset s váší vírou?
• To je hrozně těšká otázka, já fakt nevím! (Klient několikrát po sobě nervózně mění styl sezení na židli.)
• Pokud by jste mohl něco otočením kouzelného prstenu okamžitě změnit, co by to bylo?
• Asi bych se chtěl zbavit těch výčitek, přestat se na
sebe zlobit a nemít potřebu myslet na to, jak se rodičům zavděčit.
• Rozumím – přetrvává ve vás pocit viny, protože cítíte, že by jste chtěl žít podle vlastních kritérií a rodiče,
aby vás s porozuměním akceptovali. Takhle to vypadá jednoduše, jenomže to z nějakého důvodu nejde.
• Ano, to je přesně ono!
• Jestli souhlasíte, můžeme si chvíli povídat o významu
víry ve vašem životě.
• Ano.
• Říkal jste, že jste s rodiči chodíval od mala pravidelně
do kostela, jak dál na tyto vzpomínky dnes nahlížíte?
• Taková pohoda. Vždycky to bylo spojené s tím, že
jsme chodívali k babičce, ona tam byla s námi, naši si
popovídali s dědou, já zbaštil něco dobrého a bylo.
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• Vedly se někdy doma nějaké debaty, spory, kde byla
víra předmětem nebo součástí dialogu či hádky?
• To bylo pořád, hlavně otec nám všem vždycky pořádně vyčinil, jaké potrestání nás čeká, když jsem já
nebo maminka udělali něco špatně. Ale asi tak od deseti let, už ty jeho povídačky nikdo nebral vážně.
• Nějaké fysické tresty nebo psychický nátlak stran víry
jste nezažíval?
• Ne, to vůbec, to by zbožnost naší rodiny neunesla!
• Jak se cítíte teď, když ta témata otevíráme?
• Je to divný, nikdy jsem s nikým o tom takhle nemluvil. A musím přiznat, že mě táhne hlavou všechno
možné.
• Co, například?
• Třeba to, jak se mě občas děcka ve škole smály, že
chodíme do kostela a já se držím mámy za ruku.
• Je to jen tato vzpomínka?
• Taky to, jak jsme jednou byli po kostele s otcem na
fotbale na hřišti za vesnicí a někdo ze spolužáků
utrousil: Ty fotbal nehraješ, že, ty musíš do kostela?
Otec to slyšel a s otcem toho kluka se pořádně dorafali, trochu jsem se za tátu styděl, přeháněl to.
• Takže váš tatínek víru v rodině propaguje víc než vaše maminka?
• Ano, to určitě!
• Vy sám máte ve vztahu k víře nějakou pěknou vzpomínku, nebo je jich i víc?
• Chození do kostela mě nikdy nevadilo, jen ty řeči kolem toho, od táty, to jsem potom v době puberty už
nedával. Projevovalo se to tím, že jsem občas vynechával, ale nahrazoval jsem to třeba tak, že jsem jako neměl čas a poklidil jsem na zahradě.
• Rozumím – dalo by se říci, že proto, jak se otec vírou
prezentoval, ztratili jste k sobě otevřený, klidný a důvěrou naplněný vztah?
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• Asi ano, on je prostě někde jinde, samá víra, citáty
z Bible, ale žádná pohoda, takové to normální: Ahoj,
jak bylo dnes ve škole, co holky, rozumíte, nikdy nebyl kamoš, jak to měli často ostatní kluci (mírné pohnutí v hlase).
• Cítíte se vinen nebo jak se říká „zahnán do kouta“ za
to, že jste rodičům a patrně zejména otci, nesplnil
představy o sobě samém?
• Je to tak. Naše cesty se rozešly a já cítím, že jeho víra nás ve skutečnosti rozdělila.
• Myslíte, že kdybychom se pokusili zapracovat na tom,
abyste našel správná slova, vlídnost chvíle, tak, že
byste si mohl o všem s vaším otcem povykládat?
• To by bylo fajn, ale moc šancí na úspěch to asi nemá.
Ne proto, že bych se bál, ale znám jeho postoj k víře.
• Nemyslel jsem bavit se o víře, ale o vás dvou.
• Aha, tak to nevím, všechno u něj totiž začíná a končí
vírou.
• Cítíte se osamocený?
• Vcelku ano, snažím se to, ale nebrat jako problém.
• Co kdyby jste začal přemýšlet o tom, jak právě svůj
pocit osamocení otci vyložit, aby si uvědomil, že by
svůj postoj k vám měl změnit?
• To zní zajímavě.
• Nebylo by i toto dobrým začátkem k tomu, nevzdávat
se dobrých hodnot víry – zejména pro sebe sama?
Pro vlastní budoucnost?
• Možná máte pravdu.
• Dovolím si jedno doporučení, až vám to bude vhod, a
půjdete zase do kostela, třeba i mimo čas mše, nechte si hlavou volně projít, co všechno vám víra doposud poskytla a porovnejte svoji minulost s přítomností, prostě jen tak, třeba kdy vás víra podržela a tak
podobně.
• Mohu to zkusit, proč ne?!
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Klient byl predispoziční k výkyvu nálad. Doposud
nezvládnutý oidipský komplex mu nedovoloval odporovat otci. Tato pozice se rozvinula do stavu latentní úzkosti. Inteligentní zachytávání těchto stavů na podvědomé úrovni, pomáhalo klientovi s kompenzačním a vytěsňovacím procesem. Přesto se po letech odolávání
tlakům založeného konfliktu nepodařilo stavy stísněnosti zpracovat natolik, aby neprostupovaly do nálad ve
stavech bdělosti. Poruchy spánku a občasné tíživé sny
celý neutěšený obraz klientových problémů dokresloval.
Pozvolné zvědomování celého sebepojetí, pomáhalo klientovi dotvářet náhled na motivy jeho psychického stavu. Během tří měsíců jsme měli téma vyčerpáno. Klient
se vyrovnal s danou situací, opětně navázal na vlastní
pojetí víry, začal docházet na mše, a dle jeho slov, byl
připraven k rozhovoru s otcem. K tomu nakonec došlo
asi měsíc po našich pravidelných konzultacích. Průběh
byl, tak jak klient sděloval pozvolný. Otec syna nejdříve
vyslech, a po té souhlasil s tím, že k rozhovoru přizvou
i klientovu matku. Celý dialog udajně trval asi půl hodiny. V klidu bylo vysloveno, co bylo považováno za důležité. Otec nejdříve mlčel, hovořila matka – její slova se
nesla v duchu toho, že si myslela, že k podobnému rozhovoru jednou dojde. A uvedla své vidění věci. Otec,
jak jsme s klientem předpokládali, byl synovým popisem okolností zaskočen. V žádném případě jsme nechtěli, aby otec klienta nabýval pocitu viny. Tam by se
jevilo nebezpečným, že klient své informace sděluje
prostřednictvím psychického zranění. Výsledkem tedy
bylo, že si pohovořili tři dospělí lidé, kteří si ujasnili své
pozice. A to je vše! Otec ještě ten večer odešel do kostela, matka zůstala se synem doma, on si v kuchyni četl
knížku, ona luštila křížovky a společně pokukovali po
filmu v televizi, který měli rádi. Když se otec vrátil z
kostela, ještě chvíli vzpomínali na dětství syna.
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Klientka (27 let)
Mladá žena se dvěma dětmi. Rodinný život vcelku utěšený, bez větších otřesů. Vdávala se ve dvaceti letech,
chlapec měl šest let, dcera čtyři. Brali se proto, že se
prostě vzít chtěli. S manželem se znají od jejích patnácti let. Její primární rodina fungovala normálně, matka,
otec a dvě sestry. Klientka byla nejstarší. Rodiče byli
pobožní a nepravidelně navštěvovali mše. Dcery do ničeho nenutili a tak z počátku museli požádat někoho o
hlídání, pokud tedy chtěli jít do kostela. Matka klientce
zemřela před sedmi lety na rakovinu prsu, otec se pohroužil do sebe a začal holdovat alkoholu. Dcerám se
nepodařilo situaci změnit, tak se všechny tři střídavě o
tatínka starají docházkami k němu domů, aby mu pomáhaly s domácími pracemi, popřípadě jdou na společnou vycházku. Terapeut konstatoval: depresivní syndrom a nasadil příslušná psychofarmaka. Stav otce se
stabilisoval, ovšem k návratu do původní pohody doposud nedošlo, do kostela už nechodil vůbec.
Klientčina silná vazba na otce za léta pozorovatelné
bezmoci, udělat něco pro zlepšení jeho psychického
stavu jí stále víc udržovala ve stavech úzkosti, které jak
cítila, se na ní podepisovaly nespavostí, občasnými výkyvy nálad a ztrátou motivace pro rodinu. Aby svoji neutěšenou situaci kompensovala, začala sama chodit do
kostela a číst si Bibli. K témuž ponoukala otce, který se
dceřiným snahám nijak nebránil. Nebylo těžké vytušit,
že klientka na sebe začala přebírat roli své matky. Úlevu ovšem nepociťovala, i když občas vnímala, že otci
její počínání přináší zlepšení nálady. Přesto u tohoto
nastavení vytrvala. V rozhovorech jsme tuto skutečnost
také pojmenovali. Klientka byla svým počínáním překvapená. Došlo k emoční abreakci, následnému vyrovnání a pozvolné korekci úzkostných stavů. Nalezenou
víru vnímala jako novou, poctivou cestu životem.
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ZÁVĚR
Po knížkách, které se věnují Spirituální krizi, Eutanásii a
tématu Psychika a tělesné zdraví – se zvláštním ohledem k onkologii nebo Alegorické motivy Bible, představuje předložený text další doplňující materiál ke studiu
a inspiraci.
Nedejme se mýlit dobou. Původní hodnoty, které
jsou spojené s duchovním a spirituálně laděným světem
víry nezmizely jen proto, že máme v rukou mobilní telefony a jiné přístroje usnadňující nám už beztak dost kolísavý životní styl.
Pro toho, kdo je ochoten k trpělivé práci na sobě
samém a dokonce se připravuje na dráhu někoho, kdo
bude v budoucnu přijímat klienty v osobní krizi, je materiál v této knize možným východiskem k takové sebereflexi, prostřednictvím které bude schopen odpovědněji zvažovat, kdy klienty, právě s podobnými zátěžemi
ještě nepřijmout, a kdy už ano.
Nutno říci na tomto místě jednu důležitou věc: klientů s podobnou tématikou mívám pomálu. Daleko častěji jsou to skupinové terapie, kde se téma víry přetřásá v nekonečných a skoro až traumatizujících rozhovorech, které je mnohdy lepší ukončit převedením pozornosti dialogického rozhovoru jiným směrem.
Přesto, kdo je připraven, není zaskočen. Klient, který dokonce zpočátku téma víry, jako zásadního problému před námi tají, může být pojednou pro další postup
terapie oříškem, jestliže vlastně nevíme, jak na jeho situaci reagovat.
To je také jediný důvod, pro který tato knížka vznikla. Poskytnout určité vodítko k nejčastějším tématům,
které se v rámci religiosity, víry a spirituality v práci s
klienty vyskytují. Nejde nám o argumentační problém,
ale o problém hlubšího chápání nejrůznějších pohnutek,
postojů a behaviorálních projevů, které s tímto souvisí.
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Úkon člověka je dobrý, pakliže sleduje
dobro většiny
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Řím, basilika sv. Petra – Tomáš Akvinský v tomto městě vedl
své filosoficko-teologické disputace
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