
Vplyv štýlu osobnosti na predstavu o 
Bohu



•  Pod pojmom štýl osobnosti máme na mysli vnútornú a hlbokú štruktúru 
našej psyché, ktorá je charakterizovaná určitými obsahmi a 
konfiguráciami obranných mechanizmov. 

•  My sa zameriame na všeobecnejší význam tohto pojmu, a teda štýl 
osobnosti chápeme ako súhrn postojov (spôsobov bytia) a 
správania (spôsobov konania), ktoré vymedzujú ten ktorý štýl od 
iného štýlu, a ktorý je bežne pozorovateľný aj nie vyslovene 
odborníkom.



Keď sa osoba javí ako 
nepriateľská a tvrdohlavá

  Paranoidný štýl osobnosti
  Pasívno-agresívny štýl osobnosti



Paranoidný štýl osobnosti

•  Myslenie: skúmajúca pozornosť na celé okolie, citlivosť na vnímanie 
minimálnych detailov a ich filtrovanie z pohľadu svojej "témy", ktorú 
bráni s podozrievavosťou

•  Cítenie: prevládajú pocity nedôvery a nepriateľstva; ľahko sa cíti byť 
urazený.

•  Vzťahy: je veľmi vnímavý na lojálnosť, no je aj podozrievavý v oblasti 
motivácií druhých ľudí, ktoré často nesprávne interpretuje negatívnym 
spôsobom. Cíti sa byť nevinnou obeťou a uniká príliš blízkym vzťahom.

•  Sebaobraz: verí, že je osobou hodnou obdivu, ktorej druhí závidia 
alebo ju nechápu. Chyby robia vždy tí druhí.

•  Správanie: je veľmi obozretný a opatrný vo vzťahoch s druhými, aby 
sa vyhol možným zraneniam.

•  Boh: najvyššia autorita, zákonodárca, ktorý veľmi veľa vyžaduje. Byť 
na Jeho strane znamená byť na strane pravdy a môcť vynášať súdy 
nad druhými.



Čo ponúknuť?

ZNÁMA CESTA:
•  vyjadriť v modlitbe svoje podozrenia, svoje strachy, svoju 

nedôveru a precitlivelosť; vnímať Boha ako toho, kto môže 
ochrániť pred druhými.

NOVÁ CESTA:
•  dovoliť Bohu, aby vnímal jeho zraniteľnosť. Hľadieť na Božiu 

tvár ako na milosrdenú tvár. Nesnažiť sa hneď 
ospravedlňovať pred Bohom svoje zlýhania. Učiť sa vnímať 
Božiu nežnosť voči človekovi... Vnímať modlitbu ako chvíle 
intimity s Bohom a nie len ako splnenie si povinnosti "aby 
som nemal hriech". Upokojiť sa a ustáť aj modlitbu "bez slov".

Paranoidný štýl osobnosti



Pasívno-agresívny 
štýl osobnosti

•  Myslenie: nevie sa rozhodnúť, či sa má podriadiť alebo byť asertívny, závislý alebo nezávislý, súhlasiť 
alebo odporovať. Dilemu vyrieši kompromisom vonkajšieho akceptovanie a vnútorného bojkotovania.

•  Cítenie: potreba kontrolovať udalosti a osoby; robí to skrytým spôsobom, aby sa vyhol prípadnej 
negatívnej reakcii zo strany druhých, no najmä priamej konfrontácii. Prevláda u neho podráždenosť, 
netrpezlivosť alebo úzkosť, ktoré sprevádzajú pocit viny, že to všetko drží v skrytosti. Hnev pokladá za 
pocit, ktorý nemožno vyjadriť, pretože by to znamenalo zničiť vlastnú hodnotu.

•  Vzťahy: skôr nepriateľské, no nevyjadruje to priamo; nenápadne provokuje v druhom to, čo je v jeho 
vnútri, teda hnev a nepokoj.

•  Sebaobraz: nespokojná osoba, ktorá hovorí, že dokáže veľa zniesť, no v skutočnosti si to druhý 
odskáče; je presvedčený, že má právo "dať pocítiť" druhým to, čo on sám musí znášať.

•  Správanie: nepriateľské a tvrdohlavé, všetko však milým a prívetivým spôsobom.
•  Boh: vždy nahnevaný, ktorý sa o človeka príliš nestará. Treba sa mu vždy podriadiť, inak nás potrestá.



Čo ponúknuť?

ZNÁMA CESTA:
•  vyjadriť v modlitbe aj to, že sa necítime byť pochopení, že nie sme druhými dostatočne prijatí.

NOVÁ CESTA:
•  priznať si a akceptovať vlastný hnev. Prijať, že negatívne emócie sú súčasťou nášho života a 

teda aj modlitby. Priznať si náš podiel zodpovednosti. Objavovať Boha ako toho, ktorý 
vyžaduje, no súčasne netrestá. Dokázať si pripustiť svoj hnev aj voči Bohu. Žalmy a proroci 
môžu byť dobrým podnetom k správnemu postoju k svojmu hnevu. Hnev, ktorý je 
akceptovaný, môže byť nasmerovaný k prekonávaniu prekážok a k dosahovanou dobrých 
cieľov.

Pasívno-agresívny 
štýl osobnosti



Keď sa osoba javí ako 
teatrálna a namyslená

  Histrionský štýl osobnosti
  Narcistický štýl osobnosti



•  Myslenie: intuitívne, neanalytické, na základe dojmov; ovplyvniteľné na základe aktuálnej nálady. 
Najlepší názor je ten, ktorý "najlepšie znie", no nedokáže ho racionálne obhájiť.

•  Cítenie: prevláda dramatická afektivita, ktorá je nestabilná. Nechá sa ovládnuť tým, čo aktuálne 
vníma ako najkrajšie, hoci to v skutočnosti môže byť čosi veľmi povrchné.

•  Vzťahy: založené na zvádzaní, no osoba je aj nenápadne dominantná. Snaží sa pritiahnuť druhých, 
no neponorí sa ľahko do hlbšieho a trvalejšieho vzťahu.

•  Sebaobraz: spoločenský, sympatický, zaujímavý a príťažlivý; má rád, keď je v centre pozornosti.
•  Správanie: vystupuje teatrálnym a dramatickým spôsobom, akoby hral; má spontánne reakcie, 

občas prehnané; hovorí, že všetko prežíva veľmi intenzívne.
•  Boh: "je nádherný, veľký, úžasný" ponúka silné emócie. Boh je ten, ktorý zahŕňa hojnosťou chariziem 

a vzbudzuje duchovný pôžitok.

Histrionský 
štýl osobnosti



Čo ponúknuť?

ZNÁMA CESTA:
•  nechať sa viesť emóciami, no nestratiť nad nimi kontrolu, a tak môcť pochopiť, že aj vo vzťahu s 

Bohom má veľký význam byť v centre diania.

NOVÁ CESTA:
•  pomôcť zostúpiť viac do hĺbky a prijať, že nemožno byť stále len v úžase a úžasný... v Božích 

očiach máme vždy veľkú cenu. Zorganizovať si vytrvalú a stabilnú každodennú modlitbu, nielen 
vtedy, "keď to tak cítim". Modliť sa aj vtedy, keď pocity mlčia. Písať si duchovný denník.

Histrionský 
štýl osobnosti



•  Myslenie: všetko je veľké, dôležité, veľkolepé alebo naopak: zbytočné a bezvýznamné; jeho spôsob 
myslenia sa javí ako prehnaný a nezodpovedajúci realite; živí v sebe nereálne mocenské ciele, zveličuje 
svoje schopnosti.

•  Cítenie: má ceľku dôveru vo svoje schopnosti; všetko sa mu doposiaľ podarilo a všetko sa mu aj naďalej 
bude dariť; toto presvedčenie ho chráni pred podvedomým strachom spoznať sa ako niekto, kto zlyhal; ak 
by ho stretnutie s inou osobou malo priviesť do pochybností, prezentuje sa ako indiferentný.

•  Vzťahy: so sebaistým a naoko dobráckym úsmevom využíva a znevažujú druhých; nie je schopný 
empatie, pretože hlboko v ňom je skrytá závisť a hanba; vzťahy udržuje len s tými, ktorí ho obdivujú, 
vyhýba sa a ignoruje tých, ktorí by ho mohli zatieniť a ktorí nevnímajú jeho grandióznosť. Obľúbené motto: 
"ja ťa môžem zviesť, ja ťa môžem opustiť".

•  Sebaobraz: obdivuhodná osoba s veľkými darmi, ktorá je nenahraditeľná, ktorú aj Boh potrebuje.
•  Správanie: namyslená, márnivá osoba s pocitom nadradenosti; nenechá si újsť žiadnu príležitosť, aby 

mohla byť v centre pozornosti: nie, aby bola milovaná, ale aby bola obdivovaná; vždy sa snaží vystupovať 
sebaisto; ovláda konverzácie. Keď sa veci nedejú podľa jej predstáv, začne byť netrpezlivá a arogantná.

•  Boh: je všemohúci a dokonalý, a rovnako ako aj tento človek, aj Boh všetko vidí a všetko predvída. 
Vyžíva sa v pompéznych liturgických sláveniach a choreografiách. Z toho vyplýva aj autoreferenčná 
nábožnosť.

Narcistický štýl osobnosti



Čo ponúknuť?

ZNÁMA CESTA:
•  odovzdať Bohu v modlitbe svoju potrebu byť milovaný jedinečným a zvláštnym spôsobom. 

Vyjadriť Bohu vďačnosť za dosiahnuté úspechy.

NOVÁ CESTA:
•  vytvoriť priestor pre vlastnú zraniteľnosť, akonáhle sa objaví a žiť ju ako dôležitý prvok 

intímneho vzťahu s Bohom. Postupne spoznávať, že veľkosť nezávisí od prijatého obdivu, 
ale od skúsenosti, že sme Bohom milovaní. Učiť sa od Ježiša, že je možné zostať veľkým 
aj keď sa človek pokorí (hymnus Filipanom); rozjímať nad životom svätých, ktorí prešli aj 
skúsenosťou hriechu.

Narcistický štýl osobnosti



Keď sa osoba javí ako 
závislá a zablokovaná

  Závislý štýl osobnosti
  Obsedantno-kompulzívny štýl osobnosti



•  Myslenie: nechá sa ľahko ovplyvniť názormi druhých, vlastné názory kladie do úzadia.
•  Cítenie: prevládajúce pocity sú mierumilovnosť a hamblivosť; má strach z hnevu.
•  Vzťahy: je vždy ochotný; ochotne prenecháva miesto druhým, ktorých vždy pokladá za 
šikovnejších, ako je on sám; vyhovuje mu, keď sa druhí o neho starajú.

•  Sebaobraz: osoba vhodná na všedné dni; naopak, ťažko znáša, keď sa požaduje vyššie 
zaťaženie.

•  Správanie: je veľmi úctivý, prejavuje vďačnosť druhým za to, že ho nenechali samého a 
opusteného.

•  Boh: je Otec, ktorý ma chráni, pomáha mi, potešujú ma. Jeho nezaslúžene prijatá láska sa 
stáva mojou láskou, ktorú darujem ako odpoveď "poslušného dieťaťa Božieho". Boh je so 
mnou spokojný, ak sa pre neho namáham a obetujem.

Závislý štýl osobnosti



Čo ponúknuť?

ZNÁMA CESTA:
•  ponúknuť svoju túžbu byť dieťaťom v Božom náručí. Žiť ako normálnu skúsenosť úzkosti, 

ktorá sa vynára pri myšlienke na samotu, odlúčenie, vo viere, že Ježiš je s nami po všetky 
dni až do skončenia sveta. 

NOVÁ CESTA:
•  posilňovať sa v postoji autonómie pred Bohom, ktorý nás oslobodil, aby sme zostali slobodní. 

Otázka: "aká je tvoja vôľa, Bože?" má zahŕňať aj otázku: "a aká je moja vôľa?". Rozjímať 
nad tým, že pokoj, ktorý Boh prisľúbil, neznamená absenciu bojov. Existuje aj evanjeliový 
hnev, ktorý sa občas môže objaviť a prejaviť.

Závislý štýl osobnosti



•  Myslenie: sústreďuje sa na detaily, aby mu neunikla ani najmenšia drobnosť; riskuje, že prehliadne 
celok. Je ovládaný mnohými pravidlami, ktoré ponechávajú minuimum priestoru pre fantáziu a 
kreativitu. 

•  Cítenie: všetko prežíva veľmi seriózne e slávnostne. Má problém vyjadriť pocity nehy. Naopak, hnev a 
podráždenosť sa objavia okamžite, keď ide o "principiálne otázky"

•  Vzťahy: žije formálnym a transparentným spôsobom. Jasne rozlišuje, kto je a kto nie je autorita. Ku 
každému sa správa adekvátnym spôsobom.

•  Sebaobraz: pokladá sa za osobu priamu a spravodlivú, akou aj v skutočnosti je. Jeho ideálom je plniť 
si dobre svoje povinnosti, avšak takým spôsobom, ktorý len on dokáže.

•  Správanie: disciplína je zbraňou, ktorou dokáže dosiahnuť všetko.
•  Boh: je autorita, ktorá zadáva úlohy, ktoré treba škrupulózne plniť. Vzťah s Ním je najmä 

intelektuálny, minimálne sentimentálny. Zveriť sa do Božích rúk je záležitosťou pre malé deti. 
Nábožnosť je prežívaná skôr moralizujúcim spôsobom, kde prevláda pocit povinnosti a viny.

Obsedantno-kompulzívny 
štýl osobnosti



Čo ponúknuť?

ZNÁMA CESTA:
•  mať radosť zo svojich dobrých skutkov a vnímať ich nielen ako povinnosť. Vyjadriť v modlitbe aj 

svoj pocit viny a nehodnosti.

 NOVÁ CESTA:
•  vytvoriť v modlitbe priestor aj pre pozitívne pocity, tým sa modlitba nestáva menej vážnou. 

Spoznávať Boha ako inkarnovaného, slabého a bezmocného, ktorý nekontroluje, ani nenúti. 
Položiť si otázku: "som tu kvôli povinnosti alebo kvôli láske?" Žiť vzťahy ako radosť z bytia a 
až potom ako úlohu, ktorú treba splniť. Pripomínať si situácie, za ktoré som vďační druhým, 
Bohu... Zapájať do modlitby imagináciu. Pamätať, že "semeno rastie a klíči, aj keď robotník spí".

Obsedantno-kompulzívny 
štýl osobnosti



"Ak berieme osobu takú, aká je, robíme ju horšou. 
Ak ju berieme takú, akou sa môže stať, vtedy jej 

napomáhame stať sa lepšou."

Goethe


