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równowaga emocjonalna

W seminarium byłem na roku z chłopakiem, który miał bardzo donośny
głos i używał go na co dzień bez zahamowań. Wakacje, późny upalny
wieczór, a w zasadzie noc, a ten peroruje współbraciom o czymś ważnym
przy otwartych na oścież oknach. Sąsiedzi z przeciwka zgłaszają uwagi co
do zachowania ciszy nocnej. Ten uważa, że ingerują w wewnętrzne życie
Kościoła, i dalej peroruje. Sąsiedzi zawiadamiają policję. Pod budynek
seminarium podjeżdża radiowóz na sygnale (na szczęście tylko świetlnym),
zastając akurat wchodzącego do gmachu rektora, który przyjmuje zgłoszenie. Wzburzony rektor wchodzi do środka budynku, zamyka drzwi
i krzyczy na całe gardło nazwisko właściciela donośnego głosu. Ten,
wystraszony, kwituje całą sytuację krótkim stwierdzeniem, wypowiedzianym już szeptem do współbraci: „Toż to choleryk, gotów mnie wyrzucić
w afekcie. Ja znikam”. Przez tydzień nie pokazywał się rektorowi na oczy.
Wszystko rozeszło się po kościach.

Znajomość i zrozumienie temperamentów ocaliło powołanie młodzieńca,
a owo proste zdarzenie skłoniło mnie, by zająć się tym tematem bliżej.
Pewien owoc tych zainteresowań oddaję właśnie w Państwa ręce. Na płycie
znajduje się sześć konferencji, które w moim zamyśle mają pomóc zrozumieć
i zaakceptować głęboki związek wszystkich sfer naszego życia, a szczególnie
warstwy psychicznej i duchowej. Jako osnowę dla tych – prowadzonych z lekkim przymrużeniem oka – refleksji wybrałem właśnie temat temperamentów,
czyli składowych niezmiennych naszego „ja”, które podlegają akceptacji.
Podkreślam raz jeszcze – akceptacji, gdyż jako takie, czyli zaakceptowane, stanowią wyśmienitą bazę do podjęcia wysiłku świadomego budowania charakteru.

