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I .  
Promluva:  Co jsou exercicie?

1. Síla přírody

Když se blížil konec druhé světové války, byl jsem maďarským důstoj-
nickým čekatelem a  kvůli tankové výuce jsem pobýval v  Německu. 
S koncem války jsem se najednou stal uprchlíkem. Tehdy žily v uprch-
lických táborech miliony cizinců, kteří čekali buď na návrat do vlas-
ti, nebo na možnost vycestování. Byl jsem jedním z  nich. Byli jsme 
zaopatřeni jídlem a mohli jsme se procházet v přilehlé krajině. Žád-
ná práce ale nebyla. Žádal jsem o přijetí na gymnázium. Uprchlíci ale 
byli odmítáni, protože nebylo místo ani pro všechny německé zájem-
ce. Nebyly knihy, aby si člověk mohl číst, o rádiu, televizi nebo jiných 
činnostech ani nemluvě. Moje budoucnost mne příliš nezaměstnávala. 
Čekal jsem prostě na to, co přijde. Dělat jsem tak jako tak nic ne-
mohl. Donekonečna jsme si vyprávěli vzpomínky z války.

Po určité době jsem byl z mluvení unavený a chodil jsem se denně 
dlouhé hodiny procházet. Okolí bylo velmi pěkné. Nejprve jsem byl 
ubytovaný v klášteře Polling u Weilheimu a později ve Floßu v Hor-
ním Falci. Chodil jsem každý den na tři, čtyři nebo dokonce pět ho-
din ven. Příroda mi dělala velmi dobře. Jejím působením jsem se cítil 
očišťován. Nacházel jsem v ní hodně ticha a vždy jsem se vracel odpo-
čatý. Často jsem hleděl k nebi a zcela spontánně jsem se modlil. V pří-
rodě, na loukách a v  lesích, ve světle hvězd a v  síle slunce jsem cítil 
všudypřítomnost Ježíše Krista, ve kterém bylo vše stvořeno. V přírodě 
jsem byl rád, nevšiml jsem si ale, jak velmi mne vnitřně proměňovala. 
Po tomto roce, když jsem se v  březnu 1946 mohl vrátit do Maďar-
ska, vytvořil se ve mně kontemplativní základ. Pociťoval jsem ho jako 
vnitřní uvolněnost a jas. V této době se pozvolna stávalo zřejmým mé 
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kněžské povolání. Teprve později jsem si zpětně uvědomil, že příroda 
a, jak jsem později objevil v Bibli, obzvláště poušť jsou místem setkání 
s Bohem. Na začátku sedmdesátých let jsem strávil určitý čas v Chile 
na poušti Atacama a vykonal exercicie v Mechilonnes, severně od An-
tofagasta. Vycházel jsem vždy z pobřežní vesnice ven do pouště. Blízko 
byla jedna hora. Často jsem myslel na Mojžíše na Sinaji a  na Ježíše 
Krista v pouštní krajině okolo Jericha. Potvrdilo se moje přesvědčení: 
Poušť je místem setkání s Bohem.

2. Setkání s Bohem a zkušenost sebe samého

Co jsou exercicie? Ve Starém i Novém zákoně jakož i v církevních dě-
jinách vidíme, že Bůh vždy tam, kde chtěl zasáhnout do dějin, někoho 
k tomu připravil. Většinou ho k tomu povolal z jeho prostředí a vedl 
na poušť. Tam ho nechal delší čas prodlévat, než mu dopřál setkání se 
svou Osobou.

Tak to bylo s Abrahamem. Bůh pozval Abrahama, aby vyšel ze své 
země a byl jako cizinec na cestách. Věnoval mu různá setkání se svou 
Osobou. O přesném obsahu těchto setkání je těžké něco říci; přesto 
dva elementy se dají jasně rozpoznat. Na jedné straně se Abraham na-
učil více a více poznávat Boha jako svého Boha, na druhé straně zaku-
sil svoji vlastní identitu jako otec velkého kmene. 

Přirozeně to tak muselo být. Každé setkání je vztah mezi dvěma 
póly, ve kterém současně dochází k poznání sebe i druhého.

To se stalo i s Mojžíšem. Vyrůstal ve faraonově městě ve velmi ná-
boženské atmosféře. Chrám, kněží, svatá písma a rity patřili ke každo-
dennímu životu. Přesto Bůh tam k Mojžíšovi nemluvil. Mojžíš musel 
uprchnout a dlouhé roky pást na Sinaji ovce. Byla to rutinní činnost 
bez mnoha změn. Vyprázdnil se. Ruch velkoměsta odpadl. Mojžíš na-
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lézal stále více sám sebe. Přišel čas a Bůh věnoval Mojžíšovi setkání se 
sebou samým v hořícím keři. Bůh se zjevil jako „Já jsem“ (Ex 3,14) 
a Mojžíš zakusil svoji vlastní identitu jako pověřenec, který má vyvést 
Židy z Egypta. 

Setkání s Bohem spočívá vždy v poznání Boha a  zkušenosti sebe 
samého. Poznat Boha v sobě a sebe v Bohu jsou dvě strany jedné min-
ce. Neexistuje setkání s Bohem, které by současně nebylo setkáním se 
sebou samým. Nemůže být ani žádná zkušenost sebe samého, která by 
současně nedávala rostoucí poznání Boha.

V  sociální rovině se to děje také: Když Mojžíš vyvedl Izraelity 
z  Egypta, ještě nebyli žádným lidem, ještě netvořili žádnou jednotu 
a ještě neměli žádnou národní identitu. Setkáním s Bohem na Sinaji, 
které dosáhlo vrcholu ve Smlouvě, stali se lidem. Od té doby měli ná-
rodní povědomí, jednotu, založenou ve společném zákoně, zemi, na-
ději, a obzvláště jednoho Boha, kterému slíbili věrnost a jehož ochra-
nou si mohli být jisti.

Jan Křtitel žil na poušti. Lidé z Jeruzaléma za ním přicházeli v zá-
stupech, protože cítili, že mluví jinak než kněží a učitelé Zákona v Je-
ruzalémě. Jan kázal v síle Ducha. Kněží v chrámě také mluvili o Bohu, 
většinou však bez nadšení a  nepřímo. Mluvili o  zákonech, morálce 
a zvycích a o dodržování liturgie. Jan mluvil z přímého setkání s Bo-
hem. Proto byla jeho slova tak působivá.

Také Ježíš Kristus chodil na poušť. Čím se tam zabýval? Nestudo-
val, nepřipravoval kázání, nýbrž v samotě vyhledával setkání se svým 
Otcem. Když se z pouště vracel, věděl, co má zvěstovat. 

Podobně Pavel se zdržoval dlouhou dobu na poušti. Sám popsal 
své obrácení. Proto nás nepřekvapuje, že u něho nacházíme nový ele-
ment ve vývoji jeho vztahu k Bohu. Ježíš Kristus se mu zjevuje na ces-
tě do Damašku. Tento zážitek ho mění v člověka, který je zcela zasvě-
cen Ježíši Kristu a žije jenom pro Něho. Jakmile přišel do Damašku, 
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nechává se pokřtít. Po křtu – a to je překvapující – netáhne ho to do 
Jeruzaléma, aby mluvil se všemi, kteří Ježíše Krista ještě znali. Ne, jde 
přímo do Arábie, to znamená na poušť. Předpokládá se, že tam zůstal 
delší čas, pravděpodobně několik let. Když se z pouště vrátil, stal se 
velkým apoštolem pohanů. Teprve o deset let později odešel do Jeru-
zaléma, aby mluvil s apoštoly. Je pozoruhodné, jak jsou setkání s Kris-
tem a  pobyt na poušti u  Pavla spojené. Jeho úplné nasměrování na 
Krista vyvolané událostí na cestě do Damašku ho vede na poušť. 

Augustin šel podobnou cestou. Obrátil se v Miláně při kázání sva-
tého Ambrože. Krátce nato se odebral do severní Afriky a zůstal tam 
tři roky na poušti. Podobně jako u Pavla vidíme obrácení se ke Kristu 
a bezprostředně následující touhu odejít do pouště. 

Nakonec bych ještě chtěl zmínit Ignáce, neboť od něho pocháze-
jí exercicie. Byl španělským důstojníkem, byl zraněn při obléhání 
Pamplony a odnesen do Loyoly, do svého otcovského domu, kde le-
žel řadu týdnů na lůžku nemocných. V  dlouhých chvílích začal číst 
Bibli a  Sbírku životopisů svatých, které mu jako jedinou dostupnou 
četbu mohli nabídnout. Pozvolna se mu otevíraly oči. O několik týd-
nů později se tak obrátil k Ježíši Kristu, že chtěl uspořádat svůj život 
zcela podle Něho. Měl v plánu jet do Svaté země a tam žít tak, jako žil 
Ježíš Kristus. Odešel proto z Loyoly, strávil jednu noc na Montserratu 
v modlitbě před Pannou Marií, dříve než se chtěl v Barceloně nalodit 
na loď. Této noci změnil svůj plán a do Barcelony neputoval. Pár ki-
lometrů od Montserratu se usadil a  žil jeden rok v  jeskyni nedaleko 
Manresy. V této době se mu dostalo nespočetných milostí, kterých se 
dříve dostalo Abrahámovi, Mojžíšovi, Pavlovi a mnoha jiným svatým. 

Později zatoužil předávat milosti ze své pouštní zkušenosti dále. 
Když přemýšlel, jak to provést, přišly mu na mysl exercicie. Vypra-
coval plán na třicetidenní cvičení. Kdo jde sám na poušť, dělá často 
 velké okliky, než je přiveden k podstatnému. Tento proces může  trvat 
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třicet nebo čtyřicet let. Ignác chtěl takové okliky pod zkušeným vede-
ním zkrátit. V krátkých dnech exercicií se exercitantovi většinou ne-
dostane tak ohromných milostí jako předtím Mojžíšovi nebo Abrahá-
movi, ale může k nim najít cestu. 

Můžeme shrnout, co jsme viděli v  předchozích příkladech. Když 
Bůh někoho povolává, aby byl světlem a orientací pro druhé na cestě 
k Bohu, tak na to musí být připraven v setkáních s Ním. Touto očišťu-
jící přípravou byl v rozhodujících okamžicích dějin spásy delší pobyt na 
poušti, kde všechno nepodstatné odpadlo a podstatné se stalo zjevným. 
V tomto čase bylo darováno setkání s Bohem a zkušenost vlastní iden-
tity, které od sebe nelze oddělit. Poušť je místem setkání s Bohem a se 
sebou samým. Exercicie jsou omezenou a řízenou zkušeností pouště.

3. Vnímání, myšlení a jednání

Podívejme se nyní blíže, co se na poušti děje. 
Člověk nemusí být velkým odborníkem v duchovních věcech, aby 

věděl, že cesta k Bohu se otevírá skrze vnímání a ne přes diskursivní 
myšlení. Bůh je zde, ale my Ho nevnímáme. Chceme-li naši víru po-
psat a zdůvodnit, reflektované myšlení hraje velkou roli, zvláště na po-
čátku. Dáme-li se na cestu ke kontemplaci, je bezpodmínečně nutný 
radikální obrat od diskursivního myšlení ke vnímání. 

Člověk je tak stvořen, že jeho chování probíhá ve třech fázích: vní-
mání, myšlení, jednání.

Na počátku je vždy vnímání. Existují smyslová vnímání jako sly-
šet, hmatat, chutnat, vidět a čichat. Duševním vnímáním nazýváme 
uvědomění si, zvnitřnění, zpozorování. Odpovídá latinskému slovu 
„perceptio“ a spočívá v tom, že něco ze skutečnosti vezmeme na vě-
domí.
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Po vnímání následuje myšlení. Je to naše první reakce na to, co 
jsme vnímali. Uspořádáváme vnímané. To se děje pomocí rozumu: re-
flektování, srovnávání, analyzování, plánování, rozhodování. 

Třetím krokem je jednání. Proměníme naše úsudky v činy. Stane-
me se aktivními a vykonáme nějakou činnost.

V našem moderním a hektickém světě vychází tato struktura stá-
le více z rovnováhy. Druhý a třetí krok bývají přeceňovány a zatlaču-
jí vnímání do pozadí. Sotva si něco uvědomíme, ihned upadáme do 
přemýšlení, zvažování, posuzování a hloubání. Výsledkem většinou je, 
že s mnohým nesouhlasíme a všechno chceme hned měnit. Z našeho 
nitra vyplouvá na povrch „velký machr“, který propadá hektické su-
peraktivitě. Vnímání přichází zkrátka. 

Přesto je to vnímání, které vede k  Bohu. Kontemplace znamená 
nahlížení. Latinské slovo „contemplari“ znamená dívat se.

Ve věčném životě nebudeme o Bohu přemýšlet, nýbrž budeme na 
Boha patřit. Ani nebudeme Bohem zaangažováni do vnějších aktivit, 
nýbrž jenom na Něho budeme hledět a budeme Ho milovat. To, co 
ve věčném životě bude naší jedinou činností, začíná již zde na zemi. 
Přesto často Boha nevnímáme, protože jsme naším neklidným rozu-
mem a hektickou aktivitou od vnímání odváděni. Abychom se na mi-
lost kontemplace připravili, musíme se učit vnímat.

Vnímat znamená „být si vědom“. Vnímání je duševní záležitostí. 
Je to aktivita vědomí. Smyslové orgány přivádějí poznatky do vědomí 
(povědomí), které nazýváme smyslovými vjemy: hledět očima, slyšet 
ušima, čichat nosem, hmatat prsty a  chutnat jazykem. V našich cvi-
čeních začneme s těmito smyslovými vnímáními, protože jsou snadno 
dostupné. Postupně časem dojdeme k více duševním vnímáním. 

Zůstávat ve vnímání také znamená zůstávat v přítomnosti. Do mi-
nulosti a do budoucnosti se přenášíme pomocí myšlenek a přání. Co 
je v  tomto okamžiku zde, to je přítomnost. Minulost byla.  Zůstaly 
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z ní jenom vzpomínky a následky. Budoucnost zde ještě není. Žít v re-
alitě znamená zůstávat v přítomnosti. Bůh je na dosah skrze přítom-
nost. Proto se cíl duchovní cesty v benediktinské spiritualitě popisuje 
jako „kráčet v Boží přítomnosti“. Protože však často žijeme v minu-
losti a  v  budoucnosti, musíme se učit zůstávat v  přítomnosti. Stálá 
pozornost na přítomnost nás povede do Přítomnosti Boží. 

Vnímat, být si vědom, být zde a být v přítomnosti jsou prakticky 
synonyma.

Vnímání neunavuje. Myšlení a konání unavuje. Pokud pracujeme 
rukama nebo rozumem, musíme si občas dopřát přestávku, abychom 
si odpočinuli. Vnímání je nejvyšší forma odpočinku. Pokud by tomu 
tak nebylo, museli bychom si ve věčném životě pravidelně plánovat 
dovolenou, abychom si odpočinuli od patření na Boha. Nikoliv. Vní-
mání nás osvěžuje a  regeneruje naše síly. Kdo si opravdu odpočal, 
přichází postupně ke kontemplaci, a kdo vchází do kontemplace, od-
počívá.

Budeme se učit vnímat tím způsobem, že se pokusíme déle pře-
bývat v přítomnosti, aniž bychom upadli do přemýšlení, nebo přešli 
k nějaké činnosti. V tom spočívá obtížnost našeho učení. Všichni lidé 
nutně vnímají. Ale po zlomku sekundy rozum začne pracovat. Tím 
odvádíme naši pozornost od vnímání k  našim vlastním myšlenkám. 
Musíme se učit prodlévat ve vnímání. 

To předpokládá velký obrat. Jsme pozváni, abychom postupně 
opustili myšlení a konání a obrátili se ke vnímání. Když zpozorujeme, 
že jsme se rozptýlili a ocitli se v našem myšlenkovém světě, vrátíme se 
neprodleně ke vnímání. Jedná se o únavnou práci, která vyžaduje celé-
ho člověka a protáhne se až do konce exercicií. Je to stálá úloha, která 
bude více a více prohlubována až do konce naší společné cesty.
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4. První učitelkou je příroda

Přicházíme k  prvnímu konkrétnímu kroku našeho učebního procesu. 
Velkou učitelkou kontemplace je příroda. S ní začneme naši cestu. Vy-
jděme do přírody a jděme tak, jak jsme zvyklí. Potom zkusme jít stále 
pomaleji a zůstaneme stát. Díváme se například na nějaký strom. Ne-
cháme strom na nás působit. Sotva jsme však na něj začali hledět, přijde 
třeba myšlenka, jak asi je ten strom vysoký. To je otázka, která přichází 
od rozumu, vychází z hlavy. Tím jsme se odebrali na mentální rovinu. 
Již nejsme v čistém vnímání. Jakmile to zpozorujeme, vrátíme se k poci-
tu. Necháme ten strom dále na nás působit. Nepozorovaně třeba přijde 
otázka po vymírání lesů a po stavu tohoto stromu. Opět jsme v hlavě 
a vracíme se k vnímání. Potom například nasloucháme ptačímu zpěvu. 
Ne proto, abychom zjistili, kde pták sedí nebo o jaký druh se jedná, ný-
brž jenom proto, abychom zpěv na nás nechali působit.

Pozorujeme kousek hlíny, který jsme třeba vzali do rukou. Setrvá-
me v pocitu. Když se rozptýlíme, vrátíme se opět ke vnímání hlíny. 
Nesmíme se nechat naším rozumem svést, neboť velmi lehce se vyno-
ří otázka, odkdy jsem rozptýlený, proč se rozptyluji a která myšlenka 
mne odvádí. To všechno nás nemá zajímat. Důležité je, aby naše po-
zornost dále zůstala ve vnímání. 

Skutečnost, že se rozptýlíme, není zlá. Jakmile to zpozorujeme, 
vrátíme se zpět, aniž bychom přemýšleli nad tím, jak dlouho a proč se 
rozptyluji.

S vnímáním přichází také jedna zcela nová zkušenost: Nepotřebu-
jeme nic dosáhnout. Nutkání k výkonu, muset něco dělat nebo prostě 
„měl bych“ přináší strach a  tíseň. V kontemplaci nepotřebujeme nic 
dosáhnout. Jsme osvobozeni od výkonnostního tlaku.

Zůstaneme v kontaktu s přírodou. Můžeme pozorovat modré nebe, 
naslouchat bublání potoka, přihlížet mravencům, žasnout nad krásou 
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švestky, cítit vítr na svém obličeji nebo na sebe nechat působit hru 
mraků. Pokud k nám zdálky dolehne hluk automobilu, i to můžeme 
vnímat. Důležité je nic neposuzovat a nic nechtít změnit, nýbrž všech-
no přijmout tak, jak se nám to zjevuje.

Mohlo by se stát, že se znudíme. Nuda je pocit, který můžeme na-
hlížet. Jak cítím tuto nudu? Tato otázka může naši pozornost směřovat 
do nitra a vést ke vnímání naší nudy. Potom jsme opět při pociťování. 
Po krátké chvíli se vracíme k uvědomování si přírody.

Kontemplativní postoj nás vede k  úžasnému klidu. Všechno, co 
zde je, zde může být. Nepotřebujeme nic měnit. Necháváme všechno 
být tak, jak to je.

Nehledáme žádné poznatky a  neposuzujeme: Díváme se. V  čem 
spočívá rozdíl mezi pozorováním a díváním se? Dívání se je nezištné, 
pozorování hledá něco pro sebe. Nikdy bychom neprosili, aby nás 
Bůh pozoroval. Přesto se těšíme, když na nás laskavě shlíží. Ve věčném 
životě nebudeme Boha pozorovat, nýbrž žít v nahlížení Boha.

II .  
Pokyny k meditaci

Milá čtenářko, milý čtenáři, nyní se cesty rozcházejí. Pokud chcete zů-
stat čtenáři, můžete v četbě pokračovat. Ale exercicií se neúčastníte. 

Proto vás prosím, abyste vykonali volbu. Rozhodněte se, zda chce-
te číst tuto knihu, nebo dělat exercicie. Pokud tuto knihu chápete 
jako jakoukoliv jinou četbu, potom pokračujte ve čtení podle vaší 
chuti a nálady. Pokud se však chcete pustit do kontemplativních exer-
cicií, ukáži vám k nim cestu. Je to dlouhá, strmá a tvrdá cesta, která 
vás bude stát váš drahocenný čas. Je to cesta krásnou krajinou, ale také 
pouští. Budu vám dávat krok za krokem úkoly, které často budou na-
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máhavé. Budete se hodně ptát, proč jste se vůbec na tuto cestu vydali. 
V takových okamžicích budete muset jednoduše vytrvat, aniž byste se 
oním „Proč?“ zabývali. Otázky po smyslu přijdou, to je přirozené, ale 
já vám neumím dopředu zdůvodnit smysl jednotlivých kroků. Vyplý-
vají z uvedení do tématu a já jsem odkázán na vaši důvěru. Pokud se 
chcete tímto způsobem exercicií zúčastnit, nebudu vás již oslovovat 
jako čtenářky nebo čtenáře, nýbrž jako exercitantky a exercitanty.

Milé exercitantky, milí exercitanti, vyjděte nyní do přírody a  za-
čněte s uvědomělým přeorientováním se na vnímání. 

Pokud děláte uzavřené exercicie, to znamená, že několik dní věnu-
jete výlučně exerciciím, věnujte pobytu v přírodě alespoň jeden celý 
den. Nečtěte, nepište žádné dopisy, nikomu nevolejte, nevěnujte se 
kutilství, neposlouchejte hudbu. Zcela se oddejte vnímání.

Pokud děláte exercicie ve všedním dni, udělejte si čas a  zůstávej-
te v přírodě nejméně dva týdny po jedné hodině denně. Nevadí, po-
kud žijete ve městě. Jistě si najdete nějakou zahradu nebo nějaký park, 
a nakonec i na ulici můžete vnímat, co tam je. 

Pokud se chcete těchto exercicií zúčastnit, již dále nečtěte. Kniha 
vám neuteče.

Pokud jste již strávili několik hodin v přírodě, můžete si mezitím 
přečíst jeden nebo dva z  následujících rozhovorů, abyste se pomocí 
zkušenosti jiných lépe orientovali v tomto učebním procesu. Nečtěte 
všechny rozhovory najednou. Přestaňte nejpozději po třetím rozhovo-
ru a běžte znovu do přírody. 


