
KOMUNITA – VRCHOL EVOLÚCIE? 
Prednesené 11. 1. 2003 na Seminári o výchove mládeže v Prahe 

Motto: 

„V komunite a skrze komunitu je možné dosiahnúť spásu sveta. Nič nie je dôležitejšie,… pretože ľudský rod dnes stojí na prahu 
sebazničenia. … K záchrane potrebujem vás a vy potrebujete mňa. Musíme vstúpiť do vzájomnej komunity. Vzájomne sa 
potrebujeme. 

Zakladajte komunity! Začnite vo svojej cirkvi. Začnite na svojej škole. Začnite vo vašej štvrti. Ani na okamih sa nestarajte o to, 
čo by ste mali ešte robiť okrem toho. Nerobte si starosti, ku ktorej mierovej skupine sa pridať. Nepremýšľajte o neplatení daní, 
protestnom obsadení továrne na rakety, účasti na demonštráciách, alebo o tom, že napíšete list svojmu poslancovi. 
Nezaoberajte sa rozdávaním jedla chudobným, poskytovaním ubytovania bezdomovcom a ochraňovaním bitých. Nie, že by ty 
takéto dobročinné akcie neboli správne, alebo dôležité. Len nie sú prvoradé a ťažko budú úspešné, ak nebudú zakotvené 
v komunite. Najprv sformujte komunitu!“ 

(Dr. Scott Peck) 

 

PREČO PRÁVE KOMUNITA? 

EVOLÚCIA PODĽA CHARDINA 

Pierre Teilhard de Chadrin: 

 Kozmogenéza 

 Biogenéza 

 Antropogenéza 

 Kristogenéza 

ZBOŽŠTENIE 

Kristogenéza – nič nové pod Slnkom. Zbožštenie (divinizácia, theosis) je najstarší koncept kresťanstva: 

 Sv. Maxim Vyznávač:  

o „Všetko, čo má Boh – okrem identity bytia – prijíma ten, kto je milosťou zbožšťovaný.“ 

 Sv. Ján Damascénsky:  

o „ÚČASŤOU V BOHU SA ČLOVEK STÁVA MILOSŤOU TÝM, ČÍM JE KRISTUS SVOJOU 
PRIRODZENOSŤOU.“ 

 Ján Tauler (mystik, 14. storočie): 

o „Boh v duši žije, prebýva a pôsobí. Tu sa duša stáva Bohu úplne podobnou, zbožšťuje sa. 
MILOSŤOU SA STÁVA VŠETKÝM TÝM, ČÍM JE BOH SVOJOU PRIRODZENOSŤOU. Je 
s Ním úzko spojená, je do Neho ponorená a v Ňom povznesená nad samú seba!“ 

ČO S TÝM MÁ SPOLOČNÉ KOMUNITA? 

Je to jednoduché: 

BOH: 
 Je LÁSKA 

o Láska sa nedá prežívať inak, než vo vzťahu. 

 Boh je teda VZŤAH LÁSKY 

o Vzťah je možný iba medzi osobami 

 Boh je preto SPOLOČENSTVO osôb vo vzťahu Lásky 



Toto spoločenstvo sa nazýva v skratke Komunita. 

ČLOVEK: 
 Človek je pozvaný k ZBOŽŠTENIU. 

o Nie je možné byť ako Boh a pritom nebyť ako Boh 

 Zbožštenie vyžaduje od človeka PODOBNOSŤ BOHU. 

o Boh je ale komunita osôb. 

 Z toho vyplýva, že konečný cieľ evolúcie človeka (Chardinová Kristogenéza) je práve SPOLOČENSTVO. 

ZÁKLADNÉ NASTAVENIE ČLOVEKA: 
Z toho môžeme vyvodiť, že človek je vo svojej podstate nastavený k tomu, aby: 

 MILOVAL 

Psychológ Abrahám Maslow zaradil lásku medzi veci nevyhnutné pre rast človeka rovnako, ako potrava a pod. Milovať a byť 
milovaný (či – povedané „modernejšie“ – byť „akceptovaný“) je jedna zo základných túžob človeka a základný predpoklad 
jeho skutočného duševného zdravia! 

 Žil v komunite 

Základný poznatok, ktorý máme, je fakt, že človek je tvor sociálny. Osobnosť človeka je tvorená a formovaná vzťahmi a práve 
na tomto nakoniec stojí aj samotná skautská výchova! 

… A PREDSA MÁLOKEDY DOSAHOVANÉ! 

Napriek tomu, že človek je stvorený z lásky a pre lásku a celým srdcom túži po živote v komunite, cesta ku komunite je veľmi 
ťažká, bolestná a málokedy skupina ľudí dospeje tak ďaleko, že komunitu naozaj vytvorí! 

PREKÁŽKA NA CESTE KOMUNITY: 
Prv, než sa pozrieme, prečo nám to s komunitou nejde tak úžasne, ako by sme si želali, zhrňme si v krátkosti samotný pojem 
komunity! 

DEFINÍCIA KOMUNITY: 

VZŤAH… 
Komunita je spoločenstvo ľudí, kde V CENTRE JE VZŤAH MEDZI TÝMITO ĽUĎMI. 

Pre porovnanie: 

 TÍM podporuje vzťahy preto, aby napomáhali vyššej výkonnosti skupiny. 

 KOMUNITA sa zaoberá činnosťou preto, aby táto činnosť napomáhala budovať vzťahy. 

…LÁSKY… 
Nie každý vzťah tvorí komunitu. KOMUNITA JE TVORENÁ VZŤAHOM LÁSKY. 

To je v dnešnej dobe trochu problém, pretože láska – na rozdiel od asertivity –  

 nie je len tak ľahko definovateľná,  

 nedá sa dosahovať nejakou mechanickou technikou,  

 nedá sa vyjadriť súborom zásad  

a preto sa považuje za niečo, čo je síce pekné, ale v praxi nepoužiteľné… 

„Cítim sa rozorvane. Na jednej strane to bol pre mňa nesmierne silný zážitok. Osobne som z neho mal väčší prospech, než som si 
vôbec dokázal predstaviť. Som nesmierne rád, že som mohol prísť a prekvapivo smutný, že musím odísť. Keď ale premýšľam o tom, čo 
sa tu stalo, o svojej skúsenosti a o tom, čo sa snažíte dokázať, nemôžem ináč, než usúdiť, že tu nejde o nič iné, než o lásku. A ako sa 
mám, pre všetko na svete, teraz vrátiť do správnej rady a získať ich pre lásku?!“ (účastník Community buildingu) 

… KTORÁ SPOČÍVA V ZDIEĽANÍ SA. 
 LÁSKA nie je nič iné, než BEZHRANIČNÉ DAROVANIE SA. 



 VZÁJOMNÁ LÁSKA = vzájomné darovanie sa = ZDIEĽANIE. 

Kresťanom v tejto sále okamžite zarezonujú v mysli slová, dôverne známe z Biblie: 

15 Všetko, čo má Otec, je moje. 

(Jn 16,15) 

20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. 
21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd 
odovzdal Synovi, 23 aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. 

(Jn 5,20–22) 

32 Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale 
všetko mali spoločné. 

(Sk 4,32) 

ZDIEĽANIE PREDPOKLADÁ ZRANITEĽNOSŤ: 
Zdieľanie sa vlastne spôsobuje, že sa moje súkromie otvára pre druhú osobu a stáva sa vlastne aj jeho vlastníctvom.  

 

To je ale vo svojej podstate riskantné, pretože ma to vydáva „napospas“ tomu druhému: 

Príklad s peniazmi: 

 Ak mám ja svoje peniaze, sám rozhodujem, ako s nimi budem gazdovať. 

 Ak ale moje peniaze sú zároveň aj niekoho iného, sú spoločné – už je tu obava: Ako bude ten druhý s peniazmi 
narábať? Čo s nimi urobí? 

Stávam sa zraniteľný – asi rovnako, ako keď si rytier zložil svoj oceľový pancier a namiesto hrozivého bojovníka tu zrazu stál 
obyčajný, krehký človek v spodkoch a halene… 



SKÚSENOSŤ ZLA (HRIECHU): 

Našou základnou skúsenosťou je skúsenosť zla. Kresťan by povedal: skúsenosť hriechu. Je to jedno. Hriech a zlo sú 
kompatibilné pojmy… 

Ak poznáte rozdeľovanie pováh podľa ENEAGRAMU, možno ste si všimli, že každá povaha je vlastne akousi „stratégiou 
prežitia“ voči zlu, ktoré sme zažili ako deti a ďalej zažívame okolo seba. 

SKÚSENOSŤ ZLA JE ROZHODUJÚCA: 
To je dôležité uvedomiť si! Je pre človeka silnejšia a dôležitejšia, než skúsenosť dobra. Poznáme to všetci: jedno 
sklamanie dokáže často „položiť“ vzťah (napr. medzi priateľmi, manželmi), ktorý v tom dobrom trval možno aj roky. 

Prečo je to tak? 

Možno preto, lebo zlo je niečo, čo človeka ohrozuje: 

 Šance a príležitosti sú príjemné a pomáhajú nám. Ale ak sa vytratia, spravidla nás neohrozia na živote. Ak sú ale 
prítomné, spríjemnia ho. 

 Hrozby a nebezpečenstvá sú ale niečo iné. Stačí jediné z nich a môžu nás zničiť (nepriateľ, živelná pohroma, zrada,…). 
Ani tisíc šancí a pozitív nemôže spôsobiť, že jediné zlo nás môže zničiť! Preto je človek – azda ako súčasť prapôvodného 
„obranného mechanizmu“ náchylný brať omnoho vážnejšie zlo a venovať mu podstatne viac pozornosti. 

Výsledkom je, že napríklad roky priateľstva sa môžu ľahko zrútiť na jednom – jedinom sklamaní… 

VÝSLEDKOM JE STRACH ZO ZRANITEĽNOSTI: 
Výsledkom je strach zo zraniteľnosti. Zraniteľnosť je riskantná a nebezpečná. Istota spočíva naopak v nezraniteľnosti! 

DILEMA KOMUNITY: 

 Na jednej strane TÚŽIM BYŤ MILOVANÝ A ŽIŤ V KOMUNITE; 

 Na druhej strane DESÍM SA KOMUNITY, PRETOŽE VYŽADUJE ZRANITEĽNOSŤ. 

POKUS NAHRADIŤ KOMUNITU… 
LÁSKA = NIEKTO MA MILUJE. NIEKTO SA MI DARUJE A STÁVA SA TAK NA MNE ZÁVISLÝM. 

Keďže láska vyžaduje spravidla vzájomnosť a teda aj to, aby som aj ja miloval a stal sa tak zraniteľným a závislým na tom 
druhom, máme z nej strach. 

NÁHRADOU LÁSKY SA NÁM JAVÍ PRIVLASTNENIE SI: 

Pri privlastnení sa druhý človek stáva na nás závislý a my sa tak cítime trochu podobne, ako keby nás miloval.  

Nie je to síce úplne ono, ale nič lepšie, čo by zároveň nevyžadovalo našu vlastnú zraniteľnosť, nepoznáme…  

Toto privlastnenie je možné uskutočniť dvomi spôsobmi, ktoré sú známe už od nepamäti a ľudia po nich od nepamäti 
celým srdcom túžia: moc a sláva. 

MOC: 
Niekoho ovládam, kontrolujem, mám nad ním moc a on je na mne závislý.  

SLÁVA: 
Oslňujem toho druhého svojou skvelosťou, krásou, úspechmi, som zbožňovaný, obklopený oddaným „tímom“ fanúšikov, ktorý 
vo mne vzbudzuje pocit, že sú na mne závislí, som pre nich nepostrádateľný, akceptujú ma… 

 

 

PREDPOKLADY VZNIKU KOMUNITY: 
Prv, než začneme napriek týmto prekážkam naozaj komunitu budovať, je potrebné zvážiť niekoľko vecí: 



SPOLOČNÝ CIEĽ: 
Nie je možné vytvoriť komunitu medzi ľuďmi, ktorí nemajú spoločný cieľ, za ktorým chcú ako komunita smerovať. 
Prinajmenšom by to bolo nesmierne problematické a s otáznym výsledkom. Len tak námatkovo… Viete si predstaviť komunitu 
medzi sestrami Matky Theresy a teroristami z Al–Khaidá? O čo by sa spoločne delili?  

Niečo podobné sa síce deje – napríklad jestvujú kresťanské spoločenstvá členov Komunity blahoslavenstiev 
s prostitútkami, ktoré sú ďalej vykonávajú svoje „remeslo“, hoci je v príkrom rozpore s ideou kresťanskej dôstojnosti – 
lenže aj tam je niečo spoločné: túžba po lepšom živote s Ježišom, hoci aj ešte chýba odvaha, či možnosť naplno sa na 
túto cestu pustiť. Jednoducho – niečo spoločné sa tam nájsť musí… 

VEĽKOSŤ SPOLOČNÉHO CIEĽA URČUJE AJ INTENZITU KOMUNITY: 

 Ak našim spoločným cieľom je záľuba vo futbale, potom aj komunita bude len na úrovni futbalu – bude zachytávať iba 
čiastočku života. 

 Ak náš spoločný cieľ je životným cieľom, pre ktorý žijeme a zomierame – potom aj komunita bude nesmierne hlboká, 
hlbšia, než akákoľvek prirodzená rodina, či zväzok (pokiaľ sami nie sú komunitou)! 

PROBLÉM AKO NÁHRADA: 

Niekedy môže spoločný cieľ nahradiť spoločný problém, či spoločná hrozba.  

Vlastne – aj spoločný cieľ je vždy založený na tom, ako prekonávať nejaký spoločný problém: napríklad ako dostať 
Spartak Trnava späť do 1. ligy… 

Problém – to môže byť zemetrasenie, povodeň, vojna v zákopoch, väzenie,… a zrazu zistíte, že v prestávke medzi 
úmorným odstraňovaním trosiek zrútených domov a vyprosťovaním znetvorených z ruín zrazu vedľa seba sedia 
v jednej jame, rovnako zablatení, robotník z prístavu a riaditeľ banky – a spolu s tykajú, vyznávajú sa z vecí, o ktorých 
nehovorili ešte nikdy ani na spovedi, objímajú sa, plačú si na ramene… komunita. 

Nevýhodou je, že S PROBLÉMOM SA POMINIE AJ KOMUNITA. O pár rokov sa robotník i úradník ešte asi 
budú navštevovať (a možno nebudú), ale komunita už medzi nimi nebude. Iba spomienka na niečo krásne, čo bolo, ale 
nie je… 

ODHODLANIE: 
To je ďalšia vec, v ktorej musí byť jasno. Chceme naozaj budovať komunitu? Sme pre to jasne rozhodnutí? Sme ochotní 
prejsť aj namáhavou a bolestivou cestou, aby sme to dosiahli? Sme ochotní pre to niečo obetovať? Alebo nie? 

Iba s odhodlaním dosiahnuť tento cieľ ho zrejme aj dosiahneme. Neviem o tom, že by sa – s výnimkou problému, o ktorom 
sme hovorili vyššie (zemetrasenie a pod.) zrodila komunita „len tak“, bez boja a úsilia… A spoliehať sa, že v príhodnom 
čase vypukne zemetrasenie a príde povodeň, nie je asi ten najlepší základ pre vybudovanie komunity. 

Musíme proste: 

 Mať jasno v tom, že chceme vytvoriť práve komunitu; 

 a musíme byť odhodlaný tento cieľ aj dosiahnuť. 

VERNOSŤ: 
Komunita musí vyrásť a rodí sa miestami s bolesťou a utrpením – ako nakoniec každé veľké dielo. 

Aby sa tak stalo, musíme si byť navzájom verní. Ak sa rozídeme v okamihu, keď to začne vrieť, iskriť a bolieť – tak sa 
rozídeme prv, než dozrieme a namiesto skúsenosti komunity nám ostane iba deprimujúca skúsenosť bolesti. 

Je to ako so športovaním. Poznáte to: 

Rekreačný tiežšportovec sa s veľkým odhodlaním vyberie do fitka, aby niečo urobil pre svoju kondíciu. Tam maká ako 
strhaný, príde domov a na druhý deň má takú svalovicu, že sa ani nepohne… 

Keby o pár dní išiel na druhý a potom na tretí, štvrtý tréning – telo by si zvyklo a on by začal prežívať radosť z pohybu, 
z námahy. 

Ale on sa zľakne. Dva mesiace nikam nejde. Potom, sužovaný pocitom viny, ide zase. A zase príde svalovica. A zase ho 
to odradí. A tak dokolečka… 

Prv, než začneme, si teda ujasnime ďalšiu vec: 

 Sme ochotní pri sebe vytrvať v dobrom i zlom, deliť sa o radosť i bolesť a ísť za svojim cieľom, kým ho nedosiahneme? 

 



1. ČASŤ CESTY – „PSEUDOKOMUNITA“ 
Je to prvé, čo prežíva skupinka ľudí, ktorí sa rozhodnú vytvoriť komunitu, ale nielen komunitu. Je to bežný stav, v ktorom sa 
nachádza na počiatku akákoľvek skupinka ľudí. 

TÚŽBA PO AKCEPTOVANÍ: 
 Snažím sa pôsobiť čo najlepším dojmom: 

o  zakrývam svoje vnútro a svoje nedostatky 

o  vo vzťahu k druhým sa snažím zodpovedať ich predstavám 

STRACH ZO ZRANITEĽNOSTI: 
 Uzavretosť svojho vnútra. Neodhaľujem sa, nevyjadrujem svoje zmýšľanie, snažím sa hovoriť to, čo odo mňa druhí 
očakávajú…  

o  Strach zo zneužitia (posmech, ohováranie,…) 

o  Strach z nepriateľstva (tým, že niekoho naštvem) a ublíženia mi 

ZNAKY PODĽA FCE (Foundation for Community Encouragement, Inc.): 

Znak Prínos k akceptácii Prínos k obrane proti zraniteľnosti 

Zdvorilosť, kultivovanosť prejavu 
(čiže neprirodzenosť) 

Správam sa pekne a predvídateľne 
(slušné správanie) 

Ukrývam svoje vnútro za spoločenský 
a nič nehovoriaci rituál „slušného 
správanie“ 

Povrchná diskusia – spravidla nie 
o životných názoroch a otázkach, ale 
o bežných trivialitách 

Nehrozí, že sa niekoho nepríjemne 
dotknem a urazím ho. 

 

Namiesto zdieľania osobnej skúsenosti 
diskutovanie o veciach, názoroch… 

 Neodhaľujem svoje vnútro, svoje 
problémy, chyby, neprezrádzam nič 
o sebe samom… 

Vyhýbanie sa konfliktom – snaha 
hľadať to, čo spája, nerozdeľuje, 
neodlišuje, nevyvoláva napätie… 

Ak sa druhý urazí, nebude ma asi 
prijímať a akceptovať. 

Ak sa druhý stane mojim nepriateľom, 
môže mi poškodiť a ublížiť mi. 

Všeobecnosť a neosobnosť – namiesto 
konkrétnych vyjadrení všeobecné 
prehlásenia; namiesto „ja, ty, on,…“ 
všeobecné „to, ono,…“ a pod. Nehovorí 
sa osobne. 

 

Nikoho sa nedotknem. Hovoríme len 
o tom, v čom sa asi všetci zhodneme 
(typická konverzácia „o počasí“) 
a hovoríme vždy neadresne a neosobne. 

Neodhaľujem svoje vnútro. 

„Všeobecný konsenzus“ – syndróm 
prikyvovanie: „veď hej, je to tak, máte 
pravdu, tak, tak…“ 

„Som na vašej strane! Spĺňam Vaše 
očakávania!“ 

Neodhaľujem svoje názory; 

Nikoho neurazím, ani sa ho nedotknem; 

Prehliadanie osobných rozdielností 
a rozporov: sme rovnakí, rovnako 
myslíme… 

„Som na vašej strane! Spĺňam Vaše 
očakávania! Som jeden z vás – 
akceptujte ma!“ 

„Nemusíte proti mne bojovať! Súhlasím 
s vami! Som jeden z vás, patrím medzi 
vás!“ 

 

ZHRNUTIE: 

 V oblasti snahy o akceptovanie prevláda motív „SLÁVA“ – snaha zapôsobiť na iných čo najlepšie a čo najlepšie sa tak 
strafiť do ich očakávaní o tom, aký by som mal byť. Nástrojom je ukrytie seba a hranie „divadla“ pred „publikom“ zvyšku 
skupiny. 

 V oblasti obrany pred zraniteľnosťou je tu takmer úplná uzavretosť a maskovanie sa. Strach pred zneužitím 
a ublížením. 

 Celkovo prevažuje PASIVITA, čiže obranné mechanizmy. 

Táto etapa vlastne ešte nemá s komunitou nič spoločné. Je to púhe nahromadenie ľudí. Východiskové nástupište.  



MOŽNÝ VÝVOJ: 

 Zistíme, že ostatní sú pre nás reálnou hrozbou a vidina akceptácie sa rozplýva. V tom prípade skupinu opustíme, alebo 
ako celok zanikne. 

 Zistíme, že ostatní sú pomerne neškodní ľudia a neublížia nám. Vidina akceptácie sa stáva reálnou. V tom prípade 
začneme pôsobiť aktívnejšie. 

Výsledkom aktívneho prístupu je postup do etapy CHAOSU. 

ÚLOHA FACILITÁTORA: 
 Odbúrať strach a odstup.  

 Vytvoriť priateľskú atmosféru s čo najväčšou uvoľnenosťou. 

 Napomôcť čo najväčšej dôvere (rozumie sa: najväčšej možnej v danej fáze rozvoja). 

 Smerovať komunitu smerom k pravdivosti a úprimnosti. 

Naše heslo je: PRAVDA! Prestaňte sa kontrolovať! Hovorte spontánne to, čo cítite a tak, ako vám to príde na jazyk! Správajte 
sa tak, ako to v sebe cítite! Ak chcete, pískajte si, ak chcete, vyložte si nohy na stôl, ak chcete, nadávajte a kričte… len buďte 
naprosto a absolútne pravdiví!!! Výsledkom bude VEĽKOLEPÝ CHAOS!!! 

2. ČASŤ CESTY – „CHAOS“ 
Je len otázka času, kedy divadielko pseudokomunity prestane členom skupiny stačiť a začne im liezť na nervy… Dôvodov je 
niekoľko: 

 Spoznávame, že tí druhí nie sú až tak nebezpeční, sú to, naopak, pomerne milí ľudkovia… 

 Túžená akceptácia sa nedostavuje, vzťahy sú stále nudne formálne. 

 Niektoré prejavy a názory tých druhých nám lezú na nervy a už to nemienime ďalej trpieť a znášať.  

A je tu ešte jeden dôležitý aspekt: napriek všetkej tej obrane sme predsa len zo seba čo–to odhalili a navzájom sa o sebe 
niečo dozvedeli. To nám dáva do ruky novú možnosť: 

 Môžeme začať využívať nástroj „MOCI“ na dosahovanie akceptácie. 

Temná etapa Chaosu príde, či už to chceme, alebo nie, či už ju vítame a očakávame, alebo či ju zo všetkých síl odďaľujeme. 
Príde aj bez nášho pozvania a najneskôr potom sa musíme rozhodnúť. Ak v nás neplanie Veľká túžba po komunite a ak 
v našich srdciach netepe Veľké odhodlanie dosiahnuť ju, ak nás nájde nepripravených, ak si nezostaneme verní… – 
potom zanikneme a hrôza z toho, čo prichádza, navždy rozmetá všetko, čo sme dovtedy stvorili. 

TÚŽBA PO AKCEPTOVANÍ: 

OSTÁVA STÁLE TO PÔVODNÉ: 

 Snažím sa pôsobiť čo najlepším dojmom: 

o  zakrývam svoje vnútro a svoje nedostatky 

o  vo vzťahu k druhým sa snažím zodpovedať ich predstavám 

ALE, PRIDÁVA SA NOVÉ: 

 Snažím sa druhým pomôcť vyriešiť ich problémy podľa seba a tým: 

o  ukázať, aký som skvelý (som „VZOR“ pre nich)! 

o  prejaviť svoju moc a urobiť ich na sebe závislými (vďačnosť, „Len ja vám pomôžem!“) 

To spôsobuje prvé konflikty. Konflikty, ktoré sú chápané ako niečo veľmi zlé. Kto za ne nesie vinu? 

 Hľadanie vinníka za konflikty v skupine. Obviňovanie druhých – a tým zvýrazňovanie seba ako ušľachtilého charakteru! 

STRACH ZO ZRANITEĽNOSTI: 

OSTÁVA, ALE UŽ NIE JE DOMINANTNÝ: 

 Uzavretosť svojho vnútra. Neodhaľujem sa, nevyjadrujem svoje zmýšľanie, snažím sa hovoriť to, čo odo mňa druhí 
očakávajú…  



o  Strach zo zneužitia (posmech, ohováranie,…) 

o  Strach z nepriateľstva (tým, že niekoho naštvem) a ublíženia mi 

PRIDÁVA SA ALE STRACH Z NEZNÁMEHO: 

V tejto fáze už začínam vstupovať do vzťahov. Začínam vstupovať do tvorby komunity. Aká bude? Neznámo, ktoré pre nás 
táto nová realita predstavuje, nás desí. Je to neistota pred nami. Potrebujeme, aby sa táto neistota zmenila na istotu. Máme na to 
osvedčený mechanizmus: 

 Snaha kontrolovať dianie v komunite a prispôsobovať ju (a jej členov) svojim predstavám a očakávaniam. 

A STRACH Z UTRPENIA A BOLESTI: 

Bolesť iných prebúdza bolesť aj v nás.  

 Preto sa usilujeme bolesť vymazať, rýchlo odstrániť, vyriešiť všetky problémy – a tak sa vyhnúť súcitu a utrpeniu 
s inými! 

VZNIKÁ CHAOS: 

 Ja sa usilujem prispôsobiť komunitu svojim predstavám a očakávaniam – ALE OSTATNÍ ROBIA TO ISTÉ! 

 Ja sa usilujem meniť iných podľa svojich predstáv a tak: 

o  jednak ovládnuť iných a zaviazať si ich a urobiť ich závislými na mne 

o  jednak tým vlastne eliminujem neočakávané správanie týchto ľudí a prispôsobujem ich svojmu konaniu 
a svojim predstavám a potvrdzujem seba ako superhviezdu  

– ALE OSTATNÍ ROBIA TO ISTÉ! 

 Ja sa usilujem byť hviezdou a zatieniť tých druhých (poníženie druhého je najlepší spôsob povýšenia seba!) – ALE 
OSTATNÍ ROBIA TO ISTÉ! 

 Usilujem sa presvedčiť všetkých, že nenesiem žiadnu vinu za vznikajúce konflikty – ALE OSTATNÍ ROBIA TO 
ISTÉ! 

Doktor Scott Peck opisuje jeden z prípadov, kedy tento zlom v živote skupiny nastal veľmi náhle a dramaticky, takto: 

Keď som sa prvý raz stretol s pseudokomunitou, bol som z toho zmätený. Účastníci sa behom chvíľky spolu delili o 
hlboké, intímne detaily svojich životov. A behom prvej prestávky sa už objímali. Rup – okamžitá komunita! Ale niečo mi 
tu chýbalo. najprv som mal radosť a hovoril si: „Človeče, to je bomba! O tých sa vôbec nemusím starať!“ Ale behom 
dňa vo mne vzrastal nepokoj. Nemal som ten úžasný, radostný pocit, ktorý som v komunite vždy zažíval. Predsa sa ale 
skupina podľa všetkého chovala ako skutočná komunita. Nevedel som, čo robiť. A tak som to po zbytok dňa nechal 
plávať. Tú noc som nejako dobre nespal. Pred svitaním som sa rozhodol, že sa so svojim nepokojom skupine zverím. 
Keď sme sa nasledujúceho rána zišli, povedal som: „Ste neobvykle vzdelanou skupinou ľudí. Myslím, že práve preto sa 
zdalo, že sme sa včera tak rýchlo a ľahko stali komunitou. Ale možno to bolo príliš rýchle a príliš ľahké. Mám divný 
pocit, že nám niečo chýba, že v skutočnosti ešte komunitou nie sme. Zostaňme teraz chvíľu ticho a uvidíme, ako na to 
budeme reagovať!“ Reakcia sa dostavila! Behom piatich minút od skončenia prestávky si títo zdanlivo nežní a jemní 
ľudia div že nešli po krku. Na povrch vyplávala takmer súčasne obrovská hromada osobnej nevraživosti. Členovia 
komunity si začali rýchlo a rozhnevane obúchavať o hlavu svoje rôzne názory a vierovyznania. Bol to veľkolepý chaos a 
konečne sme začali pracovať na výstavbe skutočnej komunity! 

 

ZNAKY PODĽA FCE (Foundation for Community Encouragement, Inc.): 

Znak Prínos k akceptácii Prínos k obrane proti zraniteľnosti 

Na povrch vyplávajú všetky 
rozdielnosti a odlišnosti 

  

Pokusy vyhladiť tieto odlišnosti, zničiť 
ich (na základe ešte stále scestného 
presvedčenia, že v komunite predsa 
musíme byť všetci rovnakí – a to vždy 
podľa mojich predstáv). 

Ja mám  správny názor – som VZOR! 
Nasledujte ma! 

 

Ja som O.K. Nemusím sa zmeniť.  

Všetko kontroluje, nič ma neprekvapí, 
všetko bude podľa mojich predstáv! 

Dobre mienené, ale inak úplne scestné 
pokusy tých druhých uzdraviť 
(poradením zaručeného a hlavne 

Ja vás uzdravím a vyriešim vaše 
problémy – obdivujte ma a nechajte sa 
mnou viesť! 

Vyhýbanie sa pohľadu na utrpenie iných. 

Potvrdenie seba (niet lepšej metódy, ako 



rýchleho a pre nás bezbolestného receptu 
na všetky ich problémy), alebo obrátiť 
a premeniť (tiež podľa našich predstáv). 

presvedčiť a zmeniť iného človeka) 

Hluk, nekonštruktívnosť 
a nekreatívnosť – vlastne strašná nuda 
a prázdnota. 

  

Formovanie podskupiniek: „Kým sa 
oni hádajú, my si zatiaľ…“ 

V skupinke spravidla nie je prítomný 
hlavný nepriateľ a oponent, ale rovnako 
zmýšľajúci členovia.  

Formovanie spojenectva proti 
nepriateľovi – hrozbe! 

Pokus zvládnuť to všetko pravidlami, 
organizovaním, ustanovením vodcu… 

  

Ak je určený vodca (napr. radca 
družiny), tak nátlak na vodcu, aby to 
konečne ukončil a nastolil poriadok. 
A ak tak neurobí, často povstane 
sekundárny vodca, ktorý sa ujme jeho 
úlohy a začne to všetko „zrovnávať“. 

„Ja som spasiteľ!“ (sekundárny vodca) Hľadanie vinníka (vodca). Strach zo 
zlyhania a z nedosiahnutia cieľa. 

Zameranosť na „tých druhých“ – JA 
som predsa viac – menej v poriadku! 

Ja som v poriadku! Obdivujte ma! Čo vás do mňa? Ja som v pohode! Ale 
tento tu…! 

POKUŠENIA VS. RIEŠENIE CHAOSU: 

Táto etapa je dôležitá a kľúčová. Tu sa totiž rozhoduje o budúcnosti skupinky a o tom, či vlastne ešte nejakú budúcnosť 
má! 

POKUŠENIA 

Znak Prínos k akceptácii Prínos k obrane proti 
zraniteľnosti 

Odísť zo skupiny – a často sa to naozaj aj stáva. 
Jednoducho si povieme, že to už nie je ono, už sa tam 
iba hádame a doťahujeme a nič nám to nedáva a preto 
postupne prestaneme chodiť. 

Skúsim to niekde inde. Nebudem 
predsa tu hrať druhé husle! Ak sa 
im nepáčim, prosím… 

Vyhnem sa zraniteľnosti 
a závislosti na niekom.  

Vrátiť sa k pseudokomunite – pokúsiť sa zase 
prehliadať to, čo nás rozdeľuje, urobiť z toho tabu 
a založiť komunitu iba na tej troške, ktorú máme 
spoločnú. 

Ubránim sa pred ovládnutím 
druhým a môžem to zase skúšať 
odznova! Na druhý raz sa to možno 
podarím mne a presvedčím ich! 

Ubránim si svoje vnútro. 

Zorganizovať sa – zvládnuť chaos nastolením 
poriadku a pravidiel a nastolením vodcu s autoritou. je 
to najnebezpečnejšie pokušenie, lebo organizácia je 
pre komunitu jedovatá a ak je v komunite prítomná, 
tak vždy iba v nepatrných a nevyhnutných 
množstvách. 

Organizovanosť mi môže 
zabezpečiť isté 
a inštitucionalizované postavenie 
a dať istú zaručenú moc a vplyv. 

Jasné pravidlá a nič nečakané. 
Získam istotu. 

 

Žiadna z týchto ciest nevedie ku komunite. Alebo sa skupina rozpadne, alebo sa vráti späť a zakrátko chaos vypukne znova, 
alebo sa zmení na organizáciu a to je slepá ulička.  

RIEŠENIE 
Riešením je zomrieť seba a vstúpiť do etapy prázdnoty. 

ÚLOHA FACILITÁTORA: 

 Nedať sa zviesť pokušeniami a nestať sa vodcom, ale ostať facilitátorom. 

 Povzbudiť skupinu, aby sa udržala, nevzdala to a pokračovala ďalej. 



3. ČASŤ CESTY – „PRÁZDNOTA“ (ZLOMENIE) 
Začína v okamihu, keď: 

 Si uvedomujeme, že boj, ktorý vedieme, nikam nevedie. 

 Sme unavení. Strašne unavení a zlomení z tohto boja. 

 Sme náchylní to vzdať.  

SMRŤ 
Zrodenie sa komunity vyžaduje od každého jeho „malú smrť“ - ale je to zároveň aj smrť skupiny, ktorá spoločne zomiera tej 
forme, ktorú doteraz mala. 

Musíme sa proste vzdať, musí v nás zomrieť všetko, čo nám stojí v ceste. Etapa prázdnoty je cestou, kedy odkladáme svoju 
egoistickú aktivitu a namiesto horúčkovitej činnosti a rečnenia zrazu mlčky sedíme, nič nerobíme, nič nepresadzujeme, iba vnímame, 
počúvame, prijímame, ukladáme do srdca…  

ZLOMENOSŤ 
Je potrebné, aby sme boli doslova zlomení a aby sme toto zlomenie zdieľali s ostatnými - teda priznali ho: priznali svoje doterajšie 
neúspechy, svoj strach, svoje porážky, osamelosť… aby sme tak otvorili svoje vnútro a odhalili svoju bolesť, prehru, strach… všetky 
masky zrazu padnú. Už o nič neusilujeme, o nič nezápasíme… sme akí sme a to úplne otvorene. Prestávame sa tváriť, že „všetko je 
v poriadku“, že „sme O.K.“, namiesto toho hovoríme otvorene o svojich zlyhaniach, slabostiach, hriechoch. Sme zlomení. 

Toto zlomenie je často nesmierne bolestivé - a niekedy môže byť sprevádzané dokonca až vonkajšími prejavmi, ako je pot, 
triaška: znaky ohromnej úzkosti z prázdnoty a neistoty, do ktorej sa v tejto poslednej etape rútime! 

POSLEDNÝ ODPOR A BOJ O CELISTVOSŤ 

Niekedy skupina v tejto fáze, stojaca zoči - voči utrpeniu a bolesti, ktoré začínajú vychádzať z vnútra na povrch, vedie 
posledný boj proti rodiacej sa komunite. Vravia: „Pozrite sa, doma mám dosť svojich trápení, neviem, prečo by som mal chodiť 
niekam, kde si ich ešte pridávam? Prečo to všetko negatívno? Nemohli by sme hovoriť o niečom pozitívnom, povzbudivom, o tom, čo 
máme spoločné, o našich úspechoch namiesto o porážkach?“  

Je to posledný pokus vrátiť sa späť do pseudokomunity.  

 V tomto boji už ani tak nejde o boj proti  ignorovaniu rozdielov - tie už sú na povrchu a nie je možné ich poprieť.  

 Teraz je to zápas o celistvosť. Ide o to, či skupina bude v sebe zahŕňať dobro i zlo, či bude realistická a či bude spájať ľudí 
v radosti i v plači, vo svetle života i v temnote smútku a bolesti. Nie je to v rozpore so skutočnosťou, že komunita je radostná.  

S trochou nadsadenia možno slovami J. R. R. Tolkiena povedať, že komunita je v istom zmysle „preniknutá nesmiernym žiaľom 
a práve v ňom spočíva jej krása“, kde „slzy sú vínom blaženosti“. 

ČOMU ZOMIERAME? 

OČAKÁVANIA A PREDPOJATOSŤ 

 Budovanie komunity je dobrodružný pochod do neznáma. A pretože my ľudia sa bojíme neznáma a prázdnoty, budujeme si 
v mysli akési „pevné“ záchranné body: falošné očakávania a predpoklady, ku ktorým potom smerujeme ako k majákom 
v tme.  

 Problém je v tom, že realita sa od týchto „spoľahlivých majákov“ odlišuje.  

 A tak neustále porovnávame realitu okolo seba s našimi predstavami a očakávaniami - a usilujeme sa realitu prispôsobiť našim 
očakávaniam. V niektorých prípadoch môže byť toto jednanie užitočné, ale väčšinou - a v prípade budovania komunity vždy - je toto 
konanie zničujúce! Kým sa budeme snažiť všetko zaraďovať do dopredu vytvorených modelov, budeme zaslepení touto vlastnou 
predstavou a nebudeme schopní skutočne počúvať a zažívať svet, veci a ľudí okolo nás. 

RIEŠENÍM JE, ŽE SA PRESTANEME POHORŠOVAŤ, POSUDZOVAŤ A ZAČNEME MILOVAŤ DRUHÝCH TAKÝCH, AKÍ 
SÚ A TAKÝCH ICH PRIJÍMAŤ. 

PREDSUDKY 

 Sú častejšie nevedomé, než vedomé. Spočívajú v tom, že si o ľuďoch vytvoríme obraz buď bez toho, aby sme o nich 
čokoľvek vedeli (na základe výzoru, oblečenia, hlasu - prvého dojmu), alebo na základe veľmi obmedzenej skúsenosti, či zážitku.  

 Na základe toho si rýchlo roztriedime ľudí do vopred pripravených krabičiek: „blb“, „gauner“, „inteligent“, „nudný chlap“, 
„senilný dedko“ a pod.  

 A potom už viac - menej vo svojom pohľade nepripúšťame takmer žiadnu zmenu: všetky reakcie dotyčného hodnotíme tak, 
aby to zodpovedalo jeho „zaradeniu“ v príslušnej „škatuľke“.  



Na to, aby sme predsudky mohli odstrániť a prekonať ich, je potrebné, aby sme si ich nielen uvedomovali a oboznámili sa 
s nimi, ale aby sme toho druhého aj dôkladne spoznali - a oboje chce čas. Dostatok času.  

Je to jedna z príčin, prečo komunita nikdy nevzniká okamžite, ale až po uplynutí určitého času. 

PATENT NA PRAVDU 

 Presvedčenie, že „JA VLASTNÍM PRAVDU a mám patent na rozum,“ vyznávam tú jedinú správnu ideológiu, verím tej 
jedinej správnej strane, mám to jediné správne poznanie Boha –  

 Preto každý, kto je iného názoru ako ja patrí medzi tých, ktorí „ešte nespoznali pravdu“, „majú pred sebou, chudáci, ešte 
dlhú cestu kým objavia pravdu“, prípadne „sú služobníkmi lži a zla“.  

 Ak hovoríme o nutnosti zbaviť sa týchto svojich postojov a názorov, NEZNAMENÁ TO VYMAZAŤ ICH! Určite by nebolo 
správne odhodiť všetko to, k čomu sme doteraz dospeli a čomu nás naučila tvrdo vydobytá skúsenosť!  

 Ide len o to uznať, že nikto z nás nevlastní úplnú pravdu a zbaviť sa predstavy, že moje riešenie je tým jediným správnym 
riešením! V tom okamihu sa názory a skúsenosti iných pre nás stanú miestom obohatenia a nie miestom zápasu a túžby po ich 
odstránení! 

POTREBA UZDRAVOVAŤ, OBRACAŤ DRUHÝCH, UPEVŇOVAŤ, ČI RIEŠIŤ 

 Už sme si ukázali, že tieto pokusy, o ktorých sme presvedčení, že sú prejavom našej láskyplnej starostlivosti o druhého 
človeka, sú v skutočnosti ovocím nášho sebectva: 

o túžby, aby sme sa my sami zbavili utrpenia,  

o hrozby zmeny  

o a cítili sa pokojne  

o Inými slovami: aby sa všetci a všetko prispôsobilo nám!  

V skutočnosti je často tou najláskavejšou vecou, ktorú môžeme urobiť zoči - voči utrpeniu druhého človeka, je trpieť spolu 
s ním a podeliť sa s ním o jeho bolesť - ale to bolí!  

O koľko ľahšie je vyhnúť sa tejto bolesti lacným a rýchlym riešením! Ak je názor druhého odlišný od môjho - je to pre mňa výzva 
porozumieť mu, skonfrontovať ho so svojim vlastným postojom a akceptovať ho. O koľko jednoduchšie je presvedčiť toho druhého 
o správnosti môjho názoru a „prerobiť“ ho na svoj vlastný obraz! Ten úžasný pocit víťazstva… a ešte k tomu sme zase priviedli na 
„správnu cestu“ jednu „stratenú ovečku“… Všetky podobné túžby sú iba sebeckými túžbami po osobnom pohodlí prostredníctvom 
vyhladenia rozdielov. 

POTREBA KONTROLY 

 Je jej vystavený hlavne animátor - ale nielen on.  

 Je to vedomie toho, že našim cieľom je niečo dosiahnuť (zrod komunity, vyriešenie určitých problémov, zrealizovanie 
nejakých aktivít). Máme strach zo zlyhania, strach z toho, že cieľ nesplníme. Cítime zodpovednosť „prevziať opraty“, 
zodpovednosť usmerniť celé dianie smerom, o ktorom si myslíme, že celej veci prospeje, máme pokušenie autority, pokušenie 
manipulovať, ovplyvňovať, riadiť, vlastne - organizovať.  

V praxi mnohokrát úspech dosiahneme až vtedy, keď si v povieme: „Už to asi nikam nevedie. Nedokážeme to. Je po všetkom. 
Koniec. Zlyhali sme…“ Vtedy sa totiž náhle uvoľní všetko napätie, zmizne strach zo zlyhania („Už aj tak sme to pohnojili!“) zložia 
sa zbrane - a zrazu sa problém vyrieši, zrazu vznikne komunita, zrazu sa všetko začne dariť, akoby samo od seba. Koľko veľkých 
politických dohôd sa dosiahlo nie za rokovacím stolom, ale kdesi v saune, na bankete, na dovolenke - jednoducho tam, kde už o nič 
nejde! 

ZNAKY PODĽA FCE (Foundation for Community Encouragement, Inc.): 
 Hlbšie, viac rozjímavé a reflexívne štádium; 

 Zraniteľnosť a otvorenosť; 

 Strach a zlomenosť; 

 Prelomenie bariér komunikácie; 

 Osobná reč: „JA cítim…, JA sa bojím“ 

 Viac ticha, ochota riskovať (zraniteľnosť),  

 Hlboké a pozorné načúvanie; 

 Mnoho „malých smrtí“, skladanie zbraní; 



ÚLOHA FACILITÁTORA: 

Toto zomretie sebe a vyprázdnenie sa je KĽÚČOM K CELEJ KOMUNITE.  

Okrem toho, že sme sa vzdali potrieb a postojov, o ktorých sme už vraveli (predsudky, potreba kontroly,…), JE POTREBNÉ, 
ABY SME ZO SEBA DOSTALI VON: 

 svoje bolesti, prehry, utrpenia, svoj strach,… 

 svoj osobný príbeh; 

To je začiatok zdieľania sa. Facilitátor musí pomôcť skupine, aby sama k tomuto dospela! 

4. ČASŤ CESTY: „KOMUNITA“ 
Dr. Peck opisuje svoju súhrnnú skúsenosť zrodenia komunity týmito slovami: 

„V tejto záverečnej etape sa rozhostí tichý pokoj. Je to istý druh mieru. Miestnosť sa kúpe v mieri. Potom o sebe začne 
tíško rozprávať jedna členka skupiny. Je veľmi otvorená. Hovorí o svojom najhlbšom vnútre. Skupina jej visí na perách. 
Nikto nevedel, že je schopná takéhoto rečníckeho výkonu. Keď skončí, je ticho. Trvá dlho. Dlho sa to ale nezdá. V tomto 
mlčaní nie je nepokoj.  

Potom sa z ticha ozve ďalší člen skupiny. Aj on hovorí o sebe – s hĺbkou a veľmi osobne. Nesnaží sa onú členku uzdraviť, 
či zmeniť. Dokonca sa ani nesnaží jej odpovedať. Nehovorí o nej, ale o sebe. Ostatní členovia ale napriek tomu nemajú 
pocit, že by ju ignoroval. Skôr cítia, ako by si ľahol vedľa nej na oltár. 

Mlčanie sa vracia. 

Hovorí tretí účastník. Možno reaguje na to, čo povedal ten predchádzajúci, v tejto odpovedi ale nenájdeme pokus 
o uzdravenie, či zmenenie. Môže to byť žart, ale na ničí účet. Môže to byť báseň, ktorá je vždy zázračne priliehavá. Môže 
to byť čokoľvek jemného a láskavého, vždy je to ale dar. 

Potom hovorí ďalší. A ako pokračuje, je to vyjadrenie veľkého smútku a horkosti; je tu ale tiež spústa smiechu a radosti. 
Spústa sĺz. Niekedy slzy smútku, niekedy slzy radosti. Niekedy sú to slzy jedného, aj druhého zároveň.  

A potom sa stane niečo ešte podivuhodnejšie: Prichádza obrovské množstvo zmien, obrátení a uzdravení – teraz, keď 
sa už nikto neusiluje toho druhého meniť, či uzdravovať! 

A komunita sa zrodila…“ 

ZÁKLADNÉ PILIERE KOMUNITY: 

PRAVDA 
V komunite: 

 Ja sám môžem byť taký, aký som a som prijímaní ostatnými taký, aký som; 

 Rovnako ja sám ostatných prijímam a akceptujem takých, akí sú, bez túžby meniť ich; 

LÁSKA 
 Som milovaný taký, aký som – bez podmienok, bez nejakých „Ak urobíš toto a toto a zmeníš sa, potom…“; 

 Milujem druhých takých, akí sú – bez podmienok, bez nejakých „Ak urobíš toto a toto a zmeníš sa, potom…“; 

 Neustále zomieram všetkému sebeckému, čo sa vo mne znova ozýva (porov. etapa prázdnoty); 

JEDNOTA PREJAVENÁ ZDIEĽANÍM 
 Láska spôsobuje, že sa (slovami Biblie) „z mnohých stáva jeden“ – jedna bytosť, jeden organizmus. Dá sa povedať, 
rozširujeme hranice súkromia, ktoré normálne oddeľujú JA a OSTANÍ v našom živote 

 V praxi sa táto jednota prejaví delením sa.  

 Hĺbka delenia je, pochopiteľne, závislá od intenzity komunity: 

o  Od delenia sa so svojimi zážitkami 

o  až po delenie sa so svojim životom, majetkom, domovom,… – napr. rôzne kresťanské spoločenstvá. 



SLOBODA 
V komunite je každý naprosto slobodný. Nie je tu snaha nikoho ovládať, ani nikoho meniť. Prečo? 

 Nemeníme a neovládame druhých, pretože nepoznáme ich cestu (ktorú im Boh vo svojej Láske pripravil). Nemôžeme 
im nanútiť svoje riešenia a svoju cestu, pretože tie sú NAŠE a nie ICH! 

 Nemáme ani šancu niekoho meniť. Nie je v našich silách zmeniť, ani uzdraviť druhého človeka. Jediné, čo dokážeme, je 
vytvoriť atmosféru lásky a prijatia, v ktorej ten druhý nadobudne odvahu sám sa zmeniť a otvoriť sa uzdraveniu. 

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI KOMUNITY: 

Je takmer nemožné komunitu presne definovať – ako nie je možné definovať život, vesmír,… všetko to, čo je veľké, 
autentické a dôležité. 

Je možné iba zhrnúť znaky komunity. Tu sú niektoré najdôležitejšie: 

VZŤAHY: 

KOMUNITA JE SKUPINA ĽUDÍ, PRE KTORÝCH SÚ NAJDÔLEŽITEJŠIE VZŤAHY! KOMUNITA JE 
UTVÁRANÁ VZŤAHMI. KOMUNITA JE KOMUNITOU VTEDY, KEĎ SA TIETO VZŤAHY STANÚ LÁSKOU. 

VŠEOBSAŽNOSŤ:  

Komunita je otvorená pre každého a pre všetkých. Neuzatvára sa pred nikým. Všetci sú v komunite prijímaní a vítaní. Ak 
skupina spomedzi seba vylúči určitý druh „zlých“ ľudí, už nie je všeobsažná - už nie je komunitou. Komunita vždy smeruje 
k rozšíreniu.  

REALIZMUS:  

Pravá komunita je imúnna voči davovému zmýšľaniu. Naopak, prostredie, kde jednotlivci môžu slobodne vyjadrovať svoj 
pohľad a názor na vec a kde každý akceptuje a počúva toho druhého, sa stáva miestom, kde sa spoločným prispením odhaľuje 
pravda, ktorá je určite autentickejšia a realistickejšia, než je tomu u subjektívneho názoru jednotlivca. Práve preto, že v sebe 
obsahuje tmu i svetlo, posvätné i svetské, utrpenie i radosť, slávu i úpadok, nadšenie i skúsenosť, sú jej úsudky a pohľady 
spravidla ucelené. 

ROZJÍMANIE:  

Vďaka nemu dokáže byť komunita skromná a pokorná v tom autentickom zmysle, ktorý už v 14. storočí definoval mystický spis 
Oblak nevedenia ako „…pravdivé poznanie a vnímanie ľudského JA takého, aké je. Človek, ktorý vidí a cíti seba samého 
takého, aký je, musí byť skutočne pokorný.“  

Rozjímanie môžeme definovať práve ako zvyšovanie uvedomovania si sveta okolo nás i seba samých.  

Proces vytvárania komunity vyžaduje tento rozjímavý proces sebaspytovania od začiatku: „Ako sa nám darí? Ideme ešte 
správnou cestou? Ako si počíname?“ Komunita so svojimi vzťahmi umožňuje hlbšie spoznávanie seba, i vzťahov okolo 
seba. 

BEZPEČNÉ MIESTO:  

V komunite máme odvahu stať sa znovu zraniteľnými. Je to bezpečné miesto, kde môžeme bez strachu otvoriť svoje vnútro, 
priznať svoje slabosti, kde môžeme plakať a kde sa môžeme smiať bez toho, aby sme sa báli, že niekto tieto naše city a slabosti 
zneužije proti nám. Práve toho sa obávame v bežnom svete - a nasadzujeme si preto masky ľahostajnosti, suverénnosti, sily, 
„bezcitnosti“, dokonalosti… V komunite môžeme konečne tieto bremená zhodiť a (možno prvý raz v živote) byť tým, čím 
sme! 

MIESTO OSOBNÉHO ODZBROJENIA:  

Ak na svete nosíme masku, ktorou bojujeme o svoje uznanie ostatnými ľuďmi (pretože ľudia okolo nás spravidla uznávajú 
a akceptujú silných a úspešných, nie smoliarskych slabochov!), núti nás zároveň tento postoj bojovať proti iným: pozeráme sa 
na nich kritickým pohľadom, aby sme odhalili ich chyby a mohli vykríknuť: „Aha, pozrite sa aký je nedokonalý, o koľko 
som ja dokonalejší a viac hodný vášho uznania!“  

V komunite, kde zažívame skúsenosť, že ostatní nás akceptujú a majú radi takých, akí sme, strácame svoju skrytú agresivitu 
a namiesto kritického pohľadu na seba zrazu hľadíme pohľadom plným rešpektu a porozumenia. Komunita jednoducho 
vyžaduje, aby sme priznali a vyjavili pred ostatnými svoje rany a zároveň sami sa nechali zraniť ranami iných. 

MIESTO BEZSTRANNOSTI:  

čiže miesto, kde nejestvujú žiadne strany, ktoré by medzi sebou zápasili a presadzovali svoju „pravdu“ oproti ostatným. Nie, že 
by v komunite nejestvovala rôznosť názorov. Lenže členovia komunity, v atmosfére vzájomnej akceptácie, už necítia potrebu 



bojovať za svoj názor a nie sú s ním osobne stotožnení, takže jeho presadenie by považovali za svoje osobné víťazstvo a jeho 
odmietnutie za svoju osobnú porážku. Práve preto sú schopní konštruktívnej diskusie a nakoniec dosahovania konsenzu, kde 
nevíťazí ani jeden, ani druhý, ale dobro a pravda! 

SKUPINA, KDE SÚ VŠETCI VODCOVIA:  

Jedným zo základných znakov komunity je úplná decentralizácia autority. Komunity nepotrebuje vodcu, ktorý by ju viedol, 
pretože všetci v nej získavajú podiel na vedení: plachí sú povzbudení, aby sa prejavili, silní naopak necítia potrebu 
presadzovať svoju silu… Sloboda, ku ktorej komunita pozýva a povzbudzuje, umožňuje vznik najefektívnejšieho spôsobu 
rozhodovania, kolektívneho rozhodovania. Ak aj v komunite je stále formálny „vodca“, jeho úloha sa mení skôr na úlohu 
facilitátora, teda toho, kto len jemne uľahčuje tento proces rozhodovania v komunite, sám už ale nevedie, pretože komunita sa 
vedie - a dokáže viesť! - sama. 

ZNAKY PODĽA FCE (FOUNDATION FOR COMMUNITY ENCOURAGEMENT, INC.): 

 Skupina sa stáva akoby samostatným organizmom, v ktorom sa prebúdza vlastný život, prúdiaci cez všetkých jej členov. 
Nie je len akýmsi súhrnom členov - má vlastné myslenie, vlastné správanie, chovanie sa - často naprosto odlišné od konania 
a správania sa jednotlivých členov komunity! Stáva sa miestom skúsenosti, ktorá zostáva na celý život - a často ovplyvní celý 
život! 

 V tomto okamihu je komunita pripravená i na riešenie problémov, ktoré sa zišla vyriešiť. Už to nie je boj - je to 
skutočné riešenie! 

Všeobecne môžeme v komunite badať: 

 Jemnú a tichú pozornosť; 

 Pokoj; 

 Akceptáciu a opravdivé prijímanie druhých takých, akí sú; 

 Dynamické a produktívne konsenzuálne vedenie a „samomoderovanie“ skupiny; 

 Delenie sa s radosťou i s bolesťou; 

 Radosť, zábavnosť, nadhľad… 

 „Zápasenie“ (ak sa tak dá nazvať) je vedené s opravdivou láskou a pozornosťou a s hlbokým načúvaním. Jeho cieľom už 
nie je víťazstvo, ale pravda a končí sa spravidla konsenzom. 

POKUŠENIA KOMUNITY: 

ZAMILOVANOSŤ 
Jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa navonok podobá láske. V skutočnosti je to číre sebectvo. 

Najlepšie to vidíme na zaľúbených párikoch. 

ZNAK ZAMILOVANOSTI – ZÁVISLOSŤ: 

 Tieto vzťahy sú čiastočne vzťahmi ZÁVISLOSTI…: nedokážem bez neho žiť, chýba mi, keď ho nevidím, som celý 
nesvoj…  

Ak milujeme, tak nám na tých druhých záleží, ale určite nie sme na nich závislí. Práve naša schopnosť normálne žiť a konať bez 
nich, či dokonca úplne sa zrieknuť spoločenstva s nimi (ak to bude pre dobro toho druhého) je skúškou opravdivosti lásky. 

 …čiastočne snahou OVLÁDAŤ a zotročiť: žiarlivosť, snaha vyhradiť si toho druhého pre seba, vyžadovanie, aby sa nám 
venoval, vyčítanie nepozornosti… – čiže urobiť iných závislými na sebe. 

Práve kvôli týmto postojom sa vraví, že láska (čiže presnejšie: zamilovanosť) má veľmi blízko k nenávisti: Ak ten druhý 
nespĺňa naše očakávania (a neuspokojuje naše vlastné sebecké potreby), tak sme ho schopní z nenávisti a hnevu (nad našou 
neuspokojenou túžbou) azda aj zaškrtiť… 

UPADNUTIE DO CHAOSU, ČI DOKONCA PSEDOKOMUNITY: 
Ak sa vrátime k tomu, čo sme si vraveli v úvode, tak potom je nám jasné, že komunita je stav nestabilný a neprirodzený. 

Nie preto, že by nebola človekovi prirodzená (túžba po nej nám je vrodená), ale preto, že nie sme zvyknutí žiť v láske 
a v komunite a strach so sebectvom v nás nie je tak jednoduché úplne pochovať. 

Preto musíme:  



 neustále pozorne sledovať, v akom stave sa nachádzame  

 nechávať si dosť času na sebareflexiu. 

NIEKOĽKO UŽITOČNÝCH ZÁSAD: 
Ak chcete začať budovať komunitu, je dobré brať na zretel niekoľko nasledovných zásad, ktoré v praxi zhrňujú už 
povedané: 

 mať spoločný cieľ: komunitu spája spoločný cieľ, ktorým môže byť napr. „vyriešenie ekologických problémov mesta“ 
v komunite členov mestského úradu „dosiahnutie 1. stupňa“ u skautského oddielu, či iba jednoduchá snaha stvoriť 
komunitu. Skutočná láska a priateľstvo „neznamená hľadieť jeden na druhého, ale hľadieť spolu jedným smerom“ (A. Saint 
- Exupéry). Preto aj komunita môže byť vytvorená iba z ľudí, ktorí zdieľajú jej spoločný cieľ. 

 odvaha ísť do neznáma – komunita sama je totiž neznámom pre väčšinu ľudí. 

 vyhýbať sa zovšeobecňovaniu – konkrétnosť: namiesto: „svet je zlý“ povedať konkrétne: „neviem si rady so svojim 
susedom“; 

 hovoriť osobne: namiesto: „tie horúčavy sú strašné“ povedať: „ja osobne sa necítim v týchto horúčavách dobre“; 
Oslovovať menom a – ak sme v skupine neznámych ľudí – tak sa na začiatku hovorenia vždy „predstaviť“ menom; 

 byť zraniteľný, citovo prítomný  

 vyjadrovať pravdivo všetko, čo sa mi na skupine páči, ale hlavne nepáči – byť teda pravdivý v najhlbšom zmysle; 

 odmietnuť pokusy zmeniť toho druhého, obrátiť ho, či uzdraviť; 

 počúvať celým srdcom; 

 oslobodiť sa od všetkého: predsudky, očakávania, pohľady na vec,… 

 vítať bolesť rovnako ako radosť: prijať komunitu (a jej členov) celých: s radosťami i bolesťami, víťazstvami i prehrami; 

 byť za akýchkoľvek okolností verný komunite: jedine vernosť komunite nám môže zabrániť opustiť ju, keď príde 
okamih búrok a chaosu a dostať sa tak až k zrodu komunity. Hoci malé percento ľudí túto zásadu poruší - spravidla 
v období chaosu - stáva sa aj to, že niektorí ľudia opustia komunitu po tom, čo sa stala komunitou. Ako keby jednoducho 
nedokázali uniesť toľko lásky, ktorá ich zaplavuje zo všetkých strán. Ak je tak, potom je pre nich skutočne komunita 
neznesiteľným miestom. Našťastie, títo ľudia tvoria absolútne zanedbateľnú výnimku! 

 dôvernosť: musí bezpodmienečne platiť, že čo sa v komunite navarí, to sa tam aj zje. Nič z toho, čo bolo v komunite 
povedané (v rámci zdieľania, pochopiteľne), by sa nemalo dostať za jej hranice. Je to čosi podobné ako spovedné 
tajomstvo. 

 menovky: ak ste v skupine ľudí, ktorí sa úplne nepoznajú, noste menovky, aby ste sa mohli osobne oslovovať a vytvárať 
osobný vzťah – musia byť preto dostatočne veľké a viditeľné; 

Ak poznáme tieto požiadavky a máme úprimnú snahu, môže komunita v skupine vzniknúť už behom niekoľkých hodín. 
Možno radosť z jej vzniku a hĺbka zážitku nebude rovnako intenzívna, ako v prípade komunity, ktorá vznikne ako výsledok 
bolestného zápasu trvajúceho celé dlhé dni - ale bude to skutočná, pravá komunita. Ak ale máme dostatok času, nechajme 
vzniku komunity dostatok času - výsledná sláva, ktorú zažijeme bude adekvátna vloženému úsiliu. 

 

 


