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Kurs poskytuje základní uvedení do oblasti současného duchovního života, a to tak, aby studenti byli
schopni reflektovat duchovní potřeby a duchovní život v dnešní české společnosti. Připravuje je tak
k tomu, aby s duchovním rozměrem člověka počítali a uměli ho využívat ve svém budoucím povolání.
Podmínkou pro započtení kursu je úspěšná esej na zadané téma, v níž student prokáže znalost literatury
a toho, co bylo přednášeno, a základní porozumění problematice.

Předběžný rozvrh a témata přednášek:
1. Náboženství v postmoderní době.

................... 10. 10.

2. Reakce na proměny náboženství v postmoderní době.
Model spirituality.

................... 17. 10.

3. Model spirituality. Zdroje spirituality. Implicitní náboženství. ................... 24. 10.
4. Duchovní zralost a vývoj náboženského myšlení.

................... 31. 10.

5. Náboženství v současném světě. Otázka náboženství a násilí.

...................... 7. 11.

6. Otázka náboženství a násilí.

................... 14. 11.

7. Religiozita v české společnosti a její vývoj. Otázka tzv. českého ateismu. .. 21.11.
8. Církve a náboženské společnosti v české společnosti.

................... 28. 11.

9. Otisky židovské a křesťanské tradice v české společnosti.

...................... 5. 12.

10. Otisky tradic islámu a západního esoterismu v české společnosti. ............... 12. 12.
11. Otisky tradice západního esoterismu v české společnosti.
Náboženství a léčení. Náboženství a psychoterapie.

................... 19. 12.

12. Otisky indické a čínské tradice v české společnosti.

......................... 9. 1.

Esej na závěr kursu

...................... 16. 1.
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