Filosofické poradenství, vzkvétající živnost
Co uděláte, když nevíte kudy kam; když se vám rozpadá manželství a když vám
všechno přestává dávat smysl; nebo když přijdete o práci a nemůžete v sobě najít sílu
hledat novou? Možná se opijete nebo se oběsíte; někdo se zajde poradit k páterovi,
rabínovi nebo k jinému duchovnímu guruovi. Někdo možná navštíví psychoterapeuta.
Ale co když jste abstinent, k oběšení se nemůžete odhodlat, jste ateista a nemáte pocit,
že by vaše krize byla věcí nějakých nesrovnalostí ve vaší psyché, ale že je prostě
existenciální? Že jde o to, že byste se potřeboval lépe vyznat sám v sobě a ve vašem
postavení ve vesmíru? Navštivte filosofického poradce! Ceny mírné, rozšíření obzorů
nesmírné!
A z druhé strany: co uděláte, když vám váš plat vysokoškolského učitele filosofie
nestačí na to, abyste uživil rodinu? Otevřete si filosofickou praxi!
Již minimálně od dob Sigmunda Freuda kvete živnost psychoterapeutů a dalšího
psychologického poradenství. Některé z podob takového poradenství byly inspirovány i
myšlenkami, které pocházejí z filosofie (například tzv. existenciální psychoterapie čerpá
z myšlenek Martina Heideggera). Po světě však již zhruba deset let vzkvétá i
poradenství, které se deklaruje jako povýtce filosofické, to jest od psychologie či
psychoterapie se zcela distancuje. Jeho protagonisté vycházejí z toho, že to, co některé
lidi trápí a co potřebují probrat s odborníkem, často nejsou problémy, které by se daly
klasifikovat jako psychologické, natož pak psychiatrické, ale problémy, které jsou
vysloveně filosofické. A zdá se, že klienti jsou skutečně ochotni platit nezanedbatelné
částky za to, aby mohli vést s profesionálním filosofem debatu o smyslu života.
Kontroverzním průkopníkem a hvězdou
filosofického poradenství je Lou Marinoff,
jinak profesor filosofie na City College of New
York, autor bestselleru Plato, not Prozac a
duchovní otec American Philosophical
Practitioners Association. Ten o filosofickém
poradenství, či o filosofické praxi, což bere za
obecnější termín, konstatuje: „Sókratovo
tvrzení, že Život, který není prověřován,
nestojí za žití se stalo slavným. A Platón,
Sókratův student, na Západě zahájil
nekonečnou filosofickou konverzaci o smyslu
dobra a dobrého života. Právě s touto otázkou zápasí i jiné filosofické tradice, od
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konfuciánství, taoismu, hinduismu a buddhismu až po etiku ctnosti, materialismus,
romantismus a existencialismus. Myslím, že Sókratés měl pravdu. Někdy nám nedělá
dobře, když se o sobě dozvíme určité věci, a možná i když se dozvíme některé věci
obecně o lidském rodu. Někteří lidé se do toho z toho či onoho důvodu, ať už je to
nezájem nebo záměrné vyhýbání se, nepouštějí. Lidé však s sebou táhnou spoustu
pojmové zátěže, a tuto zátěž musíme dříve či později prozkoumat. V antickém světě
byla filosofie vodítkem k životu a k tomu, jak žít lépe. Filosofická praxe tohle uvádí
zpět na scénu.
Takže my se domníváme, že děláme velmi starou věc, i když novým způsobem.“
O tom, proč je něco takového, jako je filosofické poradenství potřeba, pak říká: „Dali
jsme lidem nový způsob, jak mohou hovořit o svých problémech. Získávají takřka
novou totožnost, jejich ideje a jejich představy o sobě sama se na filosofické mapě
přesouvají sem a tam, a to některým lidem opravdu pomáhá; je z toho třeba Myslel jsem
si, že se mnou není něco v pořádku, ale ve skutečnosti jsem jenom nihilista. Pak to
probírají na večírcích – ne to, co řekl jejich analytik, ale to, co řekl jejich osobní
filosof.“ A k tomu čtverácky dodává, proč někteří lidé chodí raději k osobnímu
filosofovi než k osobnímu psychoanalytikovi: „Chodíte-li k osobnímu filosofovi, pak o
vás řeknou Ó, ty sis najal osobního filosofa, a ne Ty ses složil. To tomu dává úplně jinou
šťávu. Filosofové jsou tak trochu cool a sexy.“ Kéž by opravdu byli! (Citáty vzaty z
rozhovoru s L. Marinoffem uveřejněném v Psychotherapy in Australia 8, č. 3, květen
2002.)
Marinoff do toho jde opravdu tvrdě a v posledních letech se podstatně věnoval
boji o povolení filosofického poradenství jako živnosti. To z něj činí v očích jeho méně
radikálních ‚filosofických praktiků‘ osobu poněkud kontroverzní. Schlomit Schuster,
vůdčí postava filosofického poradenství v Izraeli, o něm říká: „Přepopularizovaná
prezentace pana Marinoffa je pro náš obor celosvětovou ostudou.“ Ať tak či onak: vy,
přátelé filosofové, ještě nemáte svou klientelu? Tak do toho!
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