Generální sekretariát
Biskupské synody
Podle materiálu na www.synod.va zpracoval Petr Hruška

Duchovní konverzace
Co je duchovní konverzace?
Duchovní konverzace je zaměřena na kvalitu naší schopnosti naslouchat, stejně jako na kvalitu slov,
která vyslovujeme. To znamená, že věnujeme pozornost tomu, co se v nás a v těch, se kterými
rozmlouváme, děje na duchovní rovině během našeho rozhovoru. To vyžaduje, abychom byli pozorní
k něčemu hlubšímu než jen ke slovům, která zaznívají. Tato kvalita naší pozornosti je výrazem úcty,
otevřenosti a pohostinnosti vůči druhým, a to takovým, jací jsou. Je to přístup, který bere vážně to,
co se děje v srdcích všech, kdo se konverzace účastní. Nezbytnými postoji, které jsou pro proces
duchovní konverzace základní, jsou tedy: aktivní naslouchání a ze srdce vycházející mluvení.

Co je primárním cílem duchovní konverzace?
Cílem duchovní konverzace je vytvořit atmosféru důvěry a otevřenosti, takže se lidé mohou to, čím
jsou a co chtějí sdělit, vyjadřovat svobodněji. To jim pomáhá vzít vážně to, co se ději v jejich nitru
v průběhu jejich naslouchání druhým i během jejich vlastního mluvení. Tato niterná pozornost nás
nakonec uschopňuje k tomu, abychom si byli více vědomi přítomnosti Ducha svatého a jeho zapojení
se v procesu sdílení a rozlišování.

Na co se duchovní konverzace soustředí?
Duchovní konverzace se soustředí jak na osobu, se kterou rozmlouváme, tak na nás samotné, v obou
případech pak na to, co prožíváme na duchovní rovině. Základní otázkou je: „Co se děje v tom
druhém a ve mně a jak je zde činný Duch svatý?“

a) Aktivní naslouchání
•
•
•

•
•

•

Cílem je přijmout druhé a porozumět druhým takovým, jací jsou.
Naslouchání nejen tomu, co druhý říká, ale také tomu, co tím myslí a co může prožívat na
hlubší rovině. To znamená naslouchání srdcem, které je otevřené a vnímavé.
Tento způsob naslouchání je nasloucháním „aktivním“, protože zahrnuje věnování pozornosti
vůči více než jedné rovině vyjadřování se druhých. Abychom to zvládli, je třeba být do
procesu naslouchání aktivně zapojeni.
Zatímco druhý mluví, pozorně mu nasloucháme a nesoustředíme se na to, co chceme říci my
sami.
Nasloucháme se vstřícnou otevřeností, aniž bychom jakkoli soudili to, co druhý říká, aniž
bychom se nechali v tomto otevřeném naslouchání ovlivnit tím, co si o druhém či o tom, co
říká, myslíme. Každý je odborníkem na svůj vlastní život. Je třeba, abychom naslouchali tím
způsobem, že jsme „ochotnější vykládat výrok bližního v dobrém než ve špatném smyslu“
(sv. Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení č. 22).
Nasloucháme s důvěrou, že Duch svatý mluví skrze toho druhého.
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•
•
•

Být vůči druhému vstřícně otevření bez předsudků je hlubokým způsobem, jak jej přijímat a
jak mu naslouchat v jeho radikální jedinečnosti.
Aktivní naslouchání je dovolení druhému, aby nás ovlivnil, a dovolení sobě, abychom se od
toho druhého něco naučili.
Aktivní naslouchání je náročné, protože vyžaduje pokoru, otevřenost, trpělivost a zapojení se,
avšak je to velmi účinný způsob, jak brát druhé vážně.

b) Ze srdce vycházející mluvení
•
•
•
•
•
•

Mluvit ze srdce znamená upřímně vyjadřovat sami sebe, naše vlastní zkušenosti, naše vlastní
pocity, vhledy a myšlenky.
Ze srdce vycházející mluvení zahrnuje vyjadřování naší vlastní zkušenosti a toho, co si
opravdu myslíme a co prožíváme a pociťujeme.
Přijímáme zodpovědnost nejen za to, co říkáme, ale i za to, co cítíme. Neobviňujeme druhé
za to, jaké prožíváme pocity.
Dělíme se s druhými o pravdu, jak ji vidíme a jak ji prožíváme, ale nevnucujeme ji druhým.
Mluvit ze srdce znamená nabídnout druhým velkorysý dar, výměnou za to, že nám oni aktivně
naslouchají.
Celý tento proces je velmi obohacen, jestliže pravidelně praktikujeme modlitbu osobního
zpytování svědomí (tj. každodenní modlitební reflexi toho, jaká dobrá či špatná vnitřní „hnutí“
jsme v uplynulém dni zakoušeli, jak jsme na ně reagovali a jaké to přineslo ovoce). bez
návyku rozlišování našich vlastních vnitřních hnutí a znalosti sami sebe nebudeme schopni
aktivně naslouchat ani mluvit ze srdce.

Jaké jsou při duchovní konverzaci potřebné postoje?
Aktivní a pozorné naslouchání
• Naslouchat druhým bez posuzování
• Věnovat pozornost nejen slovům, ale také tónu a pocitům mluvčího
• Vyhnout se pokušení využívat čas k přípravě toho, co sami chceme říct, místo
naslouchání
Ze srdce vycházející mluvení
• Vyjadřovat své zkušenosti, myšlenky a pocity tak jasně, jak jste toho schopni
• Naslouchat aktivně sobě samým, být si vědomi svých vlastních myšlenek a
pocitů během mluvení
• Všímat si možných sklonů, které nás při mluvení vedou k sebestřednosti

2

Jakou může mít duchovní konverzace formu? Návrh průběhu dvouhodinového setkání
1. Přivítejte účastníky a setkání zahajte krátkou vstupní modlitbou, která může zahrnovat nějaký
vhodný úryvek z Písma (cca 5 – 10 minut)
2. Domluvte se na někom, kdo bude ze setkání dělat poznámky (cca 2 minuty)
3. Požádejte nějakého dobrovolníka, kdo bude dělat časoměřiče (cca 2 minuty)
4. Popište průběh setkání, uveďte do tématu setkání a pozvěte k času osobní reflexe (cca 6 minut)
5. První kolo sdílení (cca 40 minut)
6. Přestávka (cca 15 minut)
7. Druhé kolo sdílení (cca 45 minut)
8. Pozvěte účastníky ke společné spontánní modlitbě díkůvzdání zakončené např. písní (cca 5 minut)
a) Čas pro modlitbu a tichou meditaci
Duchovní konverzace běžně začíná aktivním nasloucháním sobě samotným a tomu, co v nás Duch koná teď a
tady. To zahrnuje čas pro tichou osobní modlitbu a reflexi, která může mít např. jednu z těchto podob:
•

•

Krátké vstupní sdílení: Chceme-li osobní reflexi věnovat spíše kratší čas, facilitátor může účastníky
po uvedení do tématu setkání a po chvíli ticha pozvat, aby se s ostatními podělili o jedno či dvě slova,
která nějak vyjadřují či odrážejí jejich vnitřní stav v této chvíli.
Delší tichá modlitba a sdílení: Jestliže chce skupina počáteční osobní reflexi věnovat delší čas,
facilitátor představí téma, kterým se chce skupina v postoji duchovního rozlišování zabývat, a poté
pozve k času osobní modlitby a reflexe nad tímto tématem (např. v délce 30 minut). Na konci této
modlitební chvíle pak může každý po výzvě vedoucího sám zvážit, co z toho, co se v něm dělo, chce
sdílet s ostatními ve skupině.

b) První kolo sdílení
Každý z účastníků vyslovuje, co se v něm dělo během modlitební chvíle (nebo během skupinového sdílení).
Každý má k tomu vyhrazen čas 5 minut. Ti, kteří právě nemluví, jsou povzbuzeni, aby především naslouchali
právě mluvícímu a aby mu otevřeli své srdce a svoji mysl, a ne aby si během toho připravovali to, co chtějí
sami říct. Mezi jednotlivými mluvčími zachovejte 30 vteřin pauzu, aby účastníci mohli hlouběji vnímat, co
bylo právě řečeno. Facilitátor může někoho z účastníků požádat, aby začal, pak se účastníci ujímají slova jeden
po druhém. Když se všichni vystřídají, může delší chvíle ticha pomoci dále hlouběji vstřebat, co bylo řečeno.
Zajděte si pak na vzduch a po přestávce se vraťte ke druhému kolu sdílení.
c) Druhé kolo sdílení
V tomto kole není nutné, aby mluvili všichni, a účastníci zde mohou mluvit spontánně, aniž by se dodržovalo
nějaké zvláštní pořadí. Avšak každý z účastníků se i v tomto druhém kole může ujmout slova jen jednou. Toto
kolo bývá většinou kratší než první. Není to čas pro diskutování nebo vyvracení něčeho z toho, co řekl někdo
druhý, ani pro dělení se o to, co jsme zapomněli zmínit v kole prvním. V tomto druhém kole máme spíše
příležitost klást si sdílet se o odpovědi na otázky jako:
•
•
•
•
•

Jak jsme byli zasaženi tím, co jsme slyšeli od druhých?
Je nějaká červená niť v tom, o co jsme se v prvním kole sdíleli? Vnímáme tam nějaké společné téma?
Nebo tam naopak nějaké téma, které jsme očekávali, že bude zmíněné, chybělo?
Kde jsme byli zvláště osloveni něčím, co někdo sdílel?
Odkryl se vám při naslouchání druhým nějaký zvláštní vhled, napadlo vás něco, co nějak osvětluje to,
o čem jsme se sdíleli? Co to bylo?
Kde jste během sdílení se s druhými prožívali pocit harmonie, jednoty, souladu či pokoje?

Toto druhé kolo uschopňuje skupinu pochopit, co jednotlivé účastníky navzájem spojuje. Právě zde se stává,
že se začínají projevovat znamení toho, kde je ve skupině činný Duch svatý a kam ji vede. Duchovní
konverzace se zde stává zkušeností společného rozlišování.
d) Modlitba díkůvzdání
Na závěr se společně modlíme modlitbu díkůvzdání v reakci na to, co zaznělo a co jsme od Pána přijali.
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