
 
 

DUCHOVNÍ DENÍK 
Pro Tvůj osobní a duchovní rozvoj a také pro přípravu na duchovní doprovázení Ti může velmi pomoct duchovní 
deník nebo zápisník. Tento je téměř nutností během rekolekcí, duchovních cvičení, období rozlišování apod., 
ale určitě pomáhá v duchovním růstů i mimo těchto „silných“ období.  

Po každém examenu, ale zvláště když se stanou obzvlášť důležité věci, je vhodné udělat si pár poznámek –
nejedná se o sáhodlouhé vypravování, stačí jenom několik málo hesel, které pak pomůžou u reflexí 
s rekonstrukci duchovního vývoje. Už samotné pojmenování vlastních pocitů je něco cenného a velmi pomáhá 
v sebepoznání a růstu. Zvláště cenným se ukáže deník a jeho reflexe za příslušné období u přípravy na pohovor 
u duchovního doprovázení. Pomůže Ti při identifikaci trendů a tendencí a toho, co byly hlavní duchovní hnutí 
za toto období. 

Tipy pro rozpoznání a sdílení pocitů 
Jedním z úkolů, které můžeš v následujících týdnech splnit, je systematicky pracovat na uvědomování si 
vlastních pocitů v každodenním životě. Tímto způsobem poroste Tvá schopnost sdílet je, identifikovat je 
v modlitbě a pak vyjádřit v duchovním doprovázení. Postupně poznáš rozdíl mezi vlastními pocity a hnutími 
Ducha svatého. Tímto způsobem pokročíš v umění rozlišování. 

Praktikuj „spojení se“ (vnímání) s vlastními pocity, emocemi, náklonností, dojmy, které zažíváš během běžného 
dne. Nauč se ptát sebe sama... Co se to se mnou děje? Jak se cítím? 
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Jakmile rozpoznáš konkrétní pocit, snaž se zjistit, co ho vyvolalo, co jsi viděl, slyšel, co sis zapamatoval, 
představoval, myslel, dělal. Zamysli si a uvědom si, proč se cítíš tak, jak se cítíš. Potom, co objevíš původ tohoto 
pocitu se zeptej sebe sama: Co jsem s tímto pocitem udělal? Nechal jsem to být, promluvil jsem si o tom s 
někým, vložil jsem to do modlitby, izoloval jsem se od něho? Jak mě ten pocit opustil? Povzbudilo mě to, 
„zrychlil jsem“, přišel jen tak další, zapomněl jsem…? Nakonec si to zapiš co nejupřímněji do Duchovního 
deníku, aniž by sis dělal starosti s tím, jestli je to dobře napsáno. V duchovním rozhovoru se budeš moci podělit 
o cokoli, co Tě napadne. 

Od pocitů k hnutím 
Svatý Ignác používá termín hnutí: něco, co ovlivňuje intelekt (racionální úroveň), city (emocionální úroveň) 
nebo vůli (volitivní úroveň) a vede člověka k nějakému jednání. Všimni si, že duchovní hnutí má stejný kořen 
jako emoce. Není ani tak důležité, co cítíš, ale kam Tě to zavede, k čemu Tě to vybízí, kam Tě to zve. Hnutí jsou 
Božím jazykem, který nás vede v duchovním životě. Tím, že s nimi mluvíš, se naučíš rozlišovat, zda pocházejí od 
Boha, nebo „zlého ducha“, tedy zda Tě vedou k plnému životu Božímu, nebo k povrchnímu životu uzavřenému 
do sebe sama. 
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