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ÚVOD

Milí čtenáři, představuji vám další knihu, kterou jsem pro vás 
napsala. Kniha se jmenuje „Poznejte dobře sami sebe“ a má 
vám pomoci s dobrým poznáním vaší vlastní povahy v oblas-
ti myšlení, komunikace, emocí i konkrétních činů, protože 
právě z těchto čtyř základních bodů se naše povaha skládá. 
Chcete-li svůj život změnit a posouvat se někam dál, měli bys-
te na těchto částech povahy poctivě pracovat a ve svém úsilí 
nepřestat, dokud neuvidíte zásadní zlepšení v různých oblas-
tech svého života.

A protože jsem na sobě pracovala tímto způsobem kdysi i já 
sama a všechny testy jsem si vymýšlela také sama, předklá-
dám je nyní i vám.

Tyto testy jsou jiné než testy používané v různých psycho-
logických poradnách nebo v jiných oblastech, kde odpoví-
dáte na různé otázky a počítač nebo psycholog dělá koneč-
né hodnocení za vás.

Zde budete pracovat tak, že já vám budu klást jasné otázky, 
abych vám práci usnadnila, a vy si odpovídáte sami a nakonec 
i sami vyvozujete závěry o tom, jací jste.

U většiny testů poskytuji také různé odpovědi, kde si mů-
žete hned zaškrtávat, co platí pro vás. Chci vám tím práci 
usnadnit, abyste neměli s přemýšlením tolik práce, a zároveň 
vás tím učím, jaké postoje (způsoby jednání) pod jednotlivé 
oblasti skutečně patří.
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Odpovědi nenaleznete u všeho, co píši. Kdybych chtěla do 
knihy umístit všechny potřebné informace, musela by být 
tato kniha mnohem silnější. Já jsem však zjistila, že lidé silné 
knihy nečtou, protože je velké množství informací, které jsou 
sdělené najednou, odrazuje. Proto ukázky v knize slouží pou-
ze jako návod, abyste věděli, co máte dělat. Nebudu v nich ale 
vypisovat vše. Objevíte-li u sebe v jednotlivých oblastech ně-
jaké klady, slabiny nebo bloky, které nejsou v knize popsané, 
připište si je tam, kde si je zapisujete.

Budete-li přistupovat k jednotlivým testům pečlivě, ručím 
vám za to, že se o sobě hodně dozvíte.

Nemáte-li chuť přemýšlet vlastní hlavou nebo budete-li netr-
pěliví a povrchní, pak tuto knihu odložíte, protože vám bude 
více vyhovovat, když vám odpovědi o vás samotných bude dá-
vat někdo jiný. Otázkou ale zůstává, budou-li názory druhých 
lidí na vás skutečně správné a někam vás posunou. Názory 
i rady druhých lidí mohou být občas zavádějící a mohou vás 
dovést tam, kde jste třeba vůbec být nechtěli. Proto spoléhejte 
vždy především sami na sebe a na vlastní závěry, protože ni-
kdo vás nemůže znát tak dobře, jako se znáte vy sami. Jen je 
třeba umět se na svou nejhlubší podstatu naladit a odpovídat 
si poctivě.

Na tuto práci na sobě využijte počítač, kde si založte 
zvláštní složku, kterou si nazvěte například: „Práce na 
sobě“. Nebo: „Jaký doopravdy jsem“ nebo jinak. Jak si 
složku nazvete, záleží jen na vás. Důležité je, abyste z nadpisu 
pochopili, co ve složce máte a co je jejím obsahem. V této 
složce nebudete mít opsané vše, co je uvedeno v knize. V této 
složce budete mít pod každou oblastí vypsané jen to, co platí 
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pro vás. Zjistíte to z úkolů, které vám u jednotlivých oblastí 
dávám. S tím pak budete hlouběji pracovat.

Nemáte-li počítač, pořiďte si linkovaný sešit A4. Nikdy na 
tuto práci nepoužívejte volné listy, protože je snadno někam 
založíte nebo je při pozdějším úklidu vyhodíte. Volné listy 
vám navíc nikdy nezajistí, že budete mít vše přehledně uspo-
řádané v pořadí, v jakém to uspořádané potřebujete mít.

Mějte při ruce i obyčejnou tužku, kterou budete potřebo-
vat na poznámky, které si budete dělat přímo v knize. Ni-
kdy nepoužívejte fixy, zvýrazňovače nebo propisovací tužky, 
jinak si jimi celou knihu zničíte. Myslete také na to, že se ne 
vždy trefíte hned do správné odpovědi. Po důkladném zváže-
ní občas zjistíte, že pravda je trochu jinde, než jste se v prv-
ní chvíli domnívali, a budete muset označit jiné body. Proto 
zdůrazňuji používání obyčejné tužky, kterou můžete snadno 
vygumovat.

Definitivní závěry si pište do počítače nebo sešitu až ve 
chvíli, kdy již nebudete o svých závěrech ani v nejmenším 
pochybovat. Máte-li u něčeho stále pochybnosti, udělejte si 
u toho v knize otazník a raději nějaký čas ještě zvažujte, zda 
pro vás daná reakce skutečně platí nebo ne. Teprve až budete 
mít stoprocentní jistotu, pak si daný projev do svého sešitu 
(nebo počítače) přepište.

U všech úkolů rozlišujte dobře klady od slabin i bloků 
a vše od sebe mějte jasně oddělené. Touto zásadou se řídím 
při psaní knihy i já, abyste se ve všem lépe orientovali. Co 
přesně máte dělat, vám vždy jasně popíši.
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Myslete také na to, že se nemůžete zabývat jen svými klady 
a své slabiny popírat. Pokud chcete žít v pravdě, měli byste být 
schopni přiznat si jak své klady, tak své slabiny, protože teprve 
to tvoří jeden celek, a s oběma póly byste měli kvalitně a po-
ctivě pracovat. Zmiňuji to proto, protože v minulosti se kvůli 
tomu ode mě někteří mí klienti i přátelé odtáhli, a i když jsem 
jim v dobrém vysvětlila, že své negace nemohou přehlížet, 
protože právě ony ničí jejich život, nepřijali to a šli raději ji-
nam, kde jim lidé pochlebovali nebo jim říkali, jak dělají vše 
dobře. Proto doufám, že vy tuto chybu dělat nebudete a své 
slabiny si vždy poctivě přiznáte.

Pamatujte také neustále na jedno životní moudro, které říká: 
„Kdo své slabiny popírá, ten nebude nikdy skutečně vnitřně 
silný ani vážený. Vnitřně silný člověk si své slabiny vždy při-
zná a poctivě s nimi něco dělá, aby se jich jednou provždy 
zbavil a přeměnil je na vlastnosti pozitivní.“

Při čtení knihy dbejte také na toto: Jakmile u kterékoli ob-
lasti zdůrazním: „Přemýšlejte o tom, kde jste k tomu či ono-
mu přišli“ a vy odpovíte nevím, je to známkou toho, že nejste 
ochotni zapojovat do práce na sobě vlastní myšlení. A pokud 
se nenaučíte používat vlastní myšlení, budete stále závislí na 
názorech druhých lidí a nebudete se nikam posouvat. A to 
doufám dopustit nechcete.
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Chcete-li se dobře poznat, dodržujte již od začátku bezpod-
mínečně tyto zásady:

• Neobelhávejte v ničem sami sebe ani si nepřikrášlujte vlast-
ní postoje a přiznejte si vždy pravdu o sobě, i kdyby byla 
některá zjištění sebevíc negativní nebo nepříjemná. V ur-
čitých úsecích pro vás může být těžké odpovídat si pravdi-
vě, protože každý z nás by si zatrhl raději klady. Pokud ale 
nemáte jakoukoli schopnost dobře rozvinutou nebo slabinu 
překonanou, nezvýrazňujte to jako splněný úkol, jinak bu-
dete ztraceni již od začátku práce na sobě a nikam se nepo-
sunete.

• Zajímat by vás neměly ani žádné náhražky pravdy, protože 
čistá pravda je nezaměnitelná.

• Vždy sami sebe hodnoťte podle současných postojů a ne 
podle toho, jak jste jednali před rokem, pěti, deseti nebo 
třiceti lety, protože to není již vůbec důležité. Důležité je 
pouze současné jednání.

• U všech testů se řiďte vždy vlastním citem, vlastním myš-
lením i vlastním svědomím a ne názory druhých lidí. Od 
toho se při hodnocení sebe naprosto oprostěte.

• Nehledejte také neustále rady (odpovědi) u druhých lidí, 
a spoléhejte jen na vlastní závěry.

• Nečtěte výčty kladů, slabin ani bloků u jednotlivých oblastí 
stylem, jako když čtete denní tisk. Nad každým bodem se 
zastavte a hluboce o něm přemýšlejte, zda je ve vašem pří-
padě pravdivý, a teprve pak dělejte závěry, zda ho označíte, 
či ne. Ukvapené čtení povede jen k nepochopení i špatným 
závěrům.

• Buďte u této práce trpěliví a nemyslete si, že sebepoznání 
dosáhnete hned. Je to proces, který zabere nějaký čas a vy-
žaduje kromě trpělivosti i vaši naprostou poctivost.
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• Měli byste mít také naprostou důvěru ve své vnitřní vedení, 
které je napojené na vyšší duchovní vedení. O něm jsem 
psala v jiných knihách. Proto nebudu toto téma nyní rozvá-
dět.

Chcete-li uspět, měli byste dobře zvládat i dodržovat všechny 
tyto body. Ne jen některé. Pak budete mít úspěch zaručený.

Důležité upozornění

Cílem této knihy je poznat dobře sám sebe a nastavit včas své 
postoje správným směrem. Tato kniha po vás nechce, abyste 
vše, co o sobě zjistíte, okamžitě měnili. Z toho byste se akorát 
zhroutili, a navíc by se vám to nemohlo s tímto přístupem 
nikdy podařit. Nebo byste nezačali dělat nic, protože byste 
zjistili, že toto vše je jako jeden celek nad vaše síly.

Rozhodnete-li se pracovat na sobě cíleně, je mnohem účinněj-
ší, když si práci na sobě rozložíte na jednotlivé díly. Tím už to 
nad vaše síly nebude a mnohem lépe vše zvládnete. Proto i já 
tuto knihu rozděluji na jednotlivé oblasti, abyste se do všeho 
nezamotali.

Další důležitá upozornění

Když jsem dávala číst tuto knihu před vydáním svému synovi, 
řekl mi, že se v knize objevují občas duchovní názvy, které by 
mohly některým lidem vadit. Na to jsem odpověděla, že cí-
lem této knihy je, aby obsáhla všechny oblasti života a ne aby 
některé oblasti upřednostňovala a jiné potlačovala jen proto, 
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že by se některé informace nemusely některým lidem líbit, 
protože pak by kniha nezahrnovala celek. Proto je v knize 
zmíněno vše, co jsem považovala za důležité, protože knihu 
budou číst lidé různých povah i různého zaměření a každý si 
zvolí při čtení jen to, co se týká jeho samotného.

Syn mě upozornil také na to, že pod některými nadpisy uvá-
dím dost příkladů. Toto má také svůj důvod. Pracuji s lidmi 
dvacet let a mám ověřeno, že když nechávám na nich, aby 
našli sami odpovědi na otázky, na které se ptám, hodně lidí 
žádnou odpověď nenajde. Když jim dám to samé „jako úkol 
domů“, neobjeví také nic. Proto jim v konzultacích kladu vždy 
přesně mířené otázky a nabízím konkrétní příklady, abych je 
k nalezení odpovědí dovedla. A to samé dělám ze stejného 
důvodu v této knize. Proto se nezlobte, že někde uvádím pří-
kladů více. Má to své opodstatnění.

Stejné opodstatnění mají i opakující se otázky. Mám ověřeno, 
že když položím na nějakém místě nějaké otázky a na mís-
tech, kde jsou také třeba, je již nezmíním, málokdo se vrátí 
myšlenkami k předchozím textům, aby si připomenul, že tam 
byly nějaké důležité dotazy. Proto se některé otázky i odpově-
di na různých místech opakují.

Další upozornění

Postupy v této knize vám mohou připadat příliš mechanic-
ké. Věřte ale, že jsou natolik účinné, že vás dovedou k tomu, 
abyste se v sobě nakonec skutečně dobře vyznali. Tato kniha 
vám nepřinese jen dobré sebepoznání. Naučí vás také tomu, 
jak práci na své povaze uchopit, protože bez toho by byly in-
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formace neúplné. Zásadou ale je, abyste všechny úkoly zpra-
covávali poctivě a trpělivě až do konce.

Ke konci knihy vám poskytnu vysvětlení některých pojmů, 
jimž byste nemuseli rozumět.

Nyní přistoupím k první složce povahy a tou je oblast myš-
lení.
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OBLAST MYŠLENÍ I UČENÍ

Tuto část knihy začínám oblastí myšlení, protože kvalitní my-
šlení je pro náš vývoj nesmírně důležité, a je i známkou vy-
spělosti člověka. Na myšlení pak navazují další oblasti povahy: 
komunikace, emoce a konkrétní činy. Proto v knize uvádím 
myšlení na prvním místě a činy na místě posledním.

V oblasti myšlení máme všichni určité klady, které bychom 
u sebe měli včas odhalit a dále je rozvíjet a zdokonalovat, proto-
že jimi můžeme prospět nejen sobě, ale i druhým lidem. Proto 
v následujícím textu vypíši, jaké klady můžeme v oblasti myšle-
ní mít. Za nimi poskytuji návody, jak můžete s tím, co u kladů 
objevíte, dále pracovat. Do oblasti myšlení zahrnuji i pozorova-
cí schopnosti a sluchové vjemy.

Hned v úvodu vás také požádám, abyste vždy jasně rozlišova-
li, jaké postoje (projevy jednání) do určité oblasti patří, a tyto 
postoje jste nikdy nezaměňovali s jinými oblastmi. Praxí mám 
ověřeno, že v tom lidé neustále chybují. Uvedu příklad: Pokud 
o něčem přemýšlíte, jste stále u oblasti myšlení. Myšlení ale ne-
můžete nazývat konáním. Abyste mohli říci, že konáte, museli 
byste podnikat nějaké konkrétní kroky nebo změny. Ne o nich 
jen přemýšlet nebo mluvit. Rozumíte, co jsem vám tím chtě-
la naznačit? V knize toto upozornění pro jistotu ještě párkrát 
zmíním.

Nyní přejdu k rozboru kladů v oblasti myšlení i učení a vás 
poprosím, abyste při čtení přemýšleli, které z těchto vlastností 
máte. Pokud se v něčem poznáte, označte si to lehce obyčejnou 
tužkou. Důvěřujete-li více svému citu, pak se řiďte spíše jím.
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KLADY V OBLASTI MYŠLENÍ

Hluboké soustředění bez rozptylování
Tato vlastnost je velice potřebná v mnoha životních oblas-
tech (v psychologii, v oblasti výzkumu, při meditacích, při 
regresích, při tvůrčí činnosti, při učení čehokoli, při vaření, 
při řízení motorových vozidel, při operacích, které trvají delší 
dobu, i v jiných směrech).

Že není snadné udržet plné soustředění delší dobu, uvedu na 
konkrétním příkladu. Několikrát jsem za svou praxi slyše-
la od svých klientů, že byli na nějaké konzultaci a terapeut 
během konzultace usínal. V jednom případě dokonce usnul 
zcela. Proto si ho muž, který ho navštívil, při spánku nafotil 
a fotku mi pak ukázal jako důkaz. Toto by se opravdu dít ne-
mělo, zvlášť když člověk chce pomáhat druhým lidem s jejich 
problémy. To by také lékař mohl usnout při operaci, řidič za 
jízdy, kuchařka při vaření atd. Usnout si může kdokoli doma 
u knížky. Ne ale ve zmíněných situacích.

Já s každým klientem pracuji dvě hodiny i déle a není možné, 
abych ztratila třeba jen na chvíli plné soustředění i plnou po-
zornost. U regresí, které někdy trvaly pět až osm hodin, jsem 
musela být plně soustředěná po celou dobu bez jakýchkoli 
útlumů.

Proto v sobě tuto schopnost trénujte, pokud ji u sebe rozvinu-
tou nemáte, a vše, co vaši schopnost soustředění narušuje, se 
snažte včas správně podchytit.
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Dobrá pozorovací schopnost a všímání si detailů
Člověk s tímto nadáním vnímá detaily v každé oblasti, na niž 
svou pozornost zaměří.

• Při jízdě autem si všímá všeho, co se na silnici i mimo ni 
děje, a tím se udržuje neustále ve střehu.

• V účetnictví dovede nalézt sebemenší nesrovnalosti i chyby.
• Při čtení textů vidí také okamžitě různé rozpory.
• Na obrazu, na oblečení, v přírodě i v oblasti bydlení si 

všimne také okamžitě drobných nedostatků, které by jiní 
určitě přehlédli.

• To samé platí při posuzování chování nebo vzhledu dru-
hých lidí.

• A neujde mu nic ani při pozorování jiných oblastí.

Já mám u sebe tuto schopnost dobře rozvinutou a používám 
ji ve své práci i v soukromém životě. Při rozhovoru si všim-
nu okamžitě, kde si druhý protiřečí, ale také kde přemýšlí 
vlastní hlavou a kde určité názory od někoho jen převzal. Po-
znám také rychle, oč druhému skutečně jde, a vycítím i jeho 
emocionální rozpoložení, i kdyby ho sebelépe skrýval. Při po-
zorování různých předmětů si všimnu také drobných nedo-
statků a drobné nedostatky vnímám i sluchem. Jednou nám 
bratr manžela půjčil své auto, které chtěl prodat, abychom se 
v něm projeli. Já jsem řídila a při jízdě jsem manželovi říkala, 
že slyším chvílemi nějaký divný zvuk, který by tam podle mě 
neměl být. Když jsme se vrátili, upozornila jsem na to jeho 
bratra. Ten ale nic neslyšel. Proto dal auto prohlédnout me-
chanikovi, který potvrdil, že tam bylo skutečně něco rozbité, 
a vadu opravil.
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Můj manžel má tuto schopnost také silně rozvinutou a vyu-
žívá ji hlavně při pozorování přírody. V této oblasti dokáže 
okamžitě poznat podle různých detailů, o jakou rostlinu nebo 
strom se jedná, podle zpěvu ptáků i jejich varovných signálů 
pozná, o jakého ptáka se jedná, a rozdíly pozná i na velkou 
vzdálenost. Věnuje se také přes třicet let myslivosti a i zde 
rychle pozná podle drobných detailů věk i zdravotní stav 
zvěře. Druzí toto vůbec nezaregistrují a nevšimnou si těchto 
drobností proto, protože u sebe nemají pozorovací schopnost 
rozvinutou. A rozvinutou ji nemají, protože nejsou u pozoro-
vání toho, co je zajímá, trpěliví.

Hluboká přemýšlivost (hloubavost)
• Člověk s tímto nadáním jde ve všem, o čem přemýšlí, do 

veliké hloubky a nezůstává nikdy na povrchu.
• Odpovědi (řešení) hledá jen ve vlastním nitru a nespoléhá 

na to, co mu odpoví nebo poradí někdo jiný.

Trpělivost při přemýšlení i učení
Člověk s tímto nadáním nepřestane ve svém snažení, dokud 
to, co zkoumá, dobře nepochopí. Tato vlastnost je velice po-
třebná v mnoha oblastech života (při studiu čehokoli, v účet-
nictví, v psychologii, při psaní knih, při korekturách textů, 
v oblasti tvorby zákonů, ve vědě a výzkumu, v oblasti zdravot-
nictví i v jiných směrech).

Pečlivost při přemýšlení i učení
Člověk s tímto nadáním má v myšlení systém a řád a vše, co 
dělá, vykonává důkladně.
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• Texty čte systematicky od začátku do konce a nezabývá se 
jen tím, co ho zrovna zaujme.

• K textům, které studuje, se vrací tak dlouho, dokud je ne-
pochopí.

• Texty, které sám píše, neodevzdá dříve, dokud si není jejich 
kvalitou jistý.

• Má přehledně uspořádané různé písemnosti atd.

Trpělivostí a pečlivostí, kterou propojíte s kvalitní analýzou 
nebo meditací, se dopracujete vždy k potřebným závěrům. 
Platí to i pro oblast regresí.

Jasné rozlišování
Člověk s tímto nadáním dokáže přesně určit, co je v nějaké 
informaci podstatné a co druhořadé, co je pravdivé a co faleš-
né… Aby dokázal jasně rozlišovat, musí mít dobře rozvinutou 
pozorovací schopnost, musí být trpělivý a pečlivý a musí mít 
velké množství znalostí v oblasti, kterou chce nějak hodnotit. 
Nesplňuje-li tyto předpoklady, pak nemůže spoléhat ani na 
své závěry.

Tato schopnost se mu může hodit při hodnocení textů, při 
hodnocení rozhovorů, při posuzování jednání lidí, při sledo-
vání karetních her, při diagnostice problémů nebo nemocí 
i v jiných oblastech.

Dobré naslouchání
• Člověk s tímto nadáním druhé lidi vždy dobře vnímá skrze 

jejich slovní projev. Vnímá jejich slova i skladbu vět, vnímá 
tón hlasu i emoce, vnímá různé touhy i úmysly, vnímá růz-
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ná trápení… a díky dobrému naslouchání má o všem, co se 
děje, neustále dobrý přehled.

• Informace, které slyšel, nezkresluje a předává je dál v přesné 
podobě, jak byly skutečně vysloveny.

• Díky tomuto nadání vnímá dobře hudbu i různé zvuky atd.

Rozvaha v myšlení i rozhodování
Člověk s tímto nadáním nečiní nikdy unáhlená, nedomyšlená 
ani nespravedlivá rozhodnutí, protože vše vždy dobře promýš-
lí. Nepleťte si ale rozvahu v myšlení s váhavostí v myšlení, 
která patří do slabin v oblasti myšlení.

Dobrá paměť (krátkodobá nebo dlouhodobá)
• Člověk s tímto nadáním si dovede informace, které získal 

(studiem, pozorováním, nasloucháním nebo životními zku-
šenostmi), uchovat ve své paměti. Pamatuje si, co se mu kdy 
stalo, co kde četl i viděl, co kde řekl i slyšel, co kdy dělal 
i jak se choval, a pamatuje si to samé i u druhých lidí, po-
kud byl různým situacím přítomen nebo mu o nich někdo 
něco říkal.

Někteří lidé mají více rozvinutou krátkodobou paměť, někteří 
dlouhodobou. U každého člověka je to jiné.

Dobré vybavování
• Člověk s tímto nadáním si dovede snadno vzpomenout (ve 

chvíli, kdy to potřebuje) na cokoli, co se stalo, a to i v hlu-
boké minulosti. Vybavuje si snadno vlastní pocity, slova 
i myšlenky, vybavuje si snadno různé zážitky, vybavuje si 
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snadno své minulé konání, vybavuje si snadno, co říkali 
i dělali lidé, kteří se pohybovali v jeho blízkosti, atd.

• Vybavuje si snadno texty, které četl…

Tato dovednost je silně provázána se schopností soustředění 
i se schopností pamatování. Pokud tyto body nezvládáte, pak 
si budete informace i těžko vybavovat.

Rychlost a pohotovost v myšlení i rozhodování
• Člověk s tímto nadáním rychle chápe, v situacích i textech 

se rychle orientuje a dokáže se i rychle rozhodovat, aniž 
by činil unáhlená rozhodnutí, nebo rozhodnutí naopak ne-
zdravě dlouho odkládal.

Analytické myšlení
• Člověk s tímto nadáním má v oblasti myšlení systém, po-

mocí něhož dokáže nalézat odpovědi na cokoli, čím se 
zabývá. Jeho schopnost spočívá v tom, že dovede jakýkoli 
problém nebo jakoukoli situaci rozebrat na malé části, které 
jednu po druhé zkoumá, a teprve až má dostatek informací, 
dává vše opět dohromady v jeden celek a vyvozuje z toho 
pevné závěry.

• Informace dokáže dobře třídit i kombinovat.
• Dovede jasně rozlišovat důležité od nedůležitého, správné 

od nesprávného, dovede rozeznat pravdu od lži atd.
• Dovede dobře organizovat i plánovat (krátkodobé i dlou-

hodobé plánování) atd.
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V praxi se setkáte často s názvy analýza a syntéza. Analýza 
informace odděluje, rozebírá a jednotlivě je zkoumá a syntéza 
spojuje závěry analýzy v nový uspořádaný celek.

Dobrá představivost
Člověk s tímto nadáním si umí představit tam, kde druzí nic 
nevidí, vždy něco navíc.

• Dovede si představit, jak by chtěl žít v blízké budoucnosti 
i za pár let.

• Dovede si představit, jak bude něco vypadat nebo fungovat 
ještě dříve, než je to hotové (oděv, účes, automobil, dům, 
zahrada, kniha nebo její obálka, vybavení bytu, jídlo, které 
připravuje atd.).

• Dovede si představit, jaké následky budou mít jeho postoje, 
když se nějak zachová.

• Dokáže pracovat se symboly (u karet, v astrologii i v jiných 
oblastech života), pod nekonkrétními barvami, čárami 
nebo tvary vidí konkrétní věci nebo události atd.

Představivost může být technická, psychologická, umělecká 
i prostorová.

Tvořivost, nápaditost, vynalézavost
• Člověk s tvůrčím myšlením dovede tvořit v různých smě-

rech (tvoří hudbu, vymýšlí texty nebo obálky knih, navr-
huje podobu domů, zahrad, oděvů i účesů, navrhuje design 
aut, u kosmetiky navrhuje podobu obalů, vymýšlí vzhled 
i uspořádání webů a tvoří i v jiných oblastech, na které svou 
pozornost zaměří).
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• Je vynalézavý a nápaditý, vymýšlí, jak by šlo něco dělat ji-
nak nebo lépe, přináší různá vylepšení…

• Má i dobrou představivost, o níž se zmiňuji u předchozího 
bodu.

Technické myšlení
• Člověk s technickým myšlením dokáže pronikat do fun-

gování mechanismu strojů a technických zařízení. Tvoří 
technické normy a pracuje s nimi, tvoří návody na použití 
a v různých návodech se snadno orientuje, pracuje s tabul-
kami a grafy, zpracovává různé výpočty atd.

Matematické schopnosti
Člověk s tímto nadáním pracuje dobře s čísly a tuto schopnost 
může využít v různých oblastech.

• Může pracovat jako učitel matematiky.
• Může pracovat jako bankéř nebo poradce v oblasti peněz.
• Může pracovat jako účetní.
• Může pracovat jako technik, který stále něco počítá.
• Může pracovat jako numerolog nebo astrolog atd.

Talent na jazyky
• Člověk s tímto nadáním se jiným jazykům snadno učí 

a studium jazyků mu nedělá žádný problém.
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Další klady v oblasti myšlení

Poctivost a upřímnost v myšlení (takzvané čisté svědomí).
Názorová pevnost a neovlivnitelnost.
Sebedůvěra v myšlení.
Spoléhání na vlastní myšlení i zkušenosti.
Umění činit spravedlivé závěry.
Snaha neustále se vzdělávat.
Dobré organizační vlohy.
Schopnost kvalitního plánování (patří sem krátkodobé i dlou-
hodobé plány).
Dobrý všeobecný přehled (o politice, o dění ve společnosti 
i ve světě atd.).
Pozitivní myšlení.
Umění myšlení vypnout, umění relaxovat, meditovat atd.
Silná víra (v sebe, v život, ve vyšší duchovní spravedlnost, 
v Boha, v konečný nebo dobrý výsledek…).
Pokora v oblasti myšlení, kde ego nemá již žádnou sílu. Zde 
jsme odevzdali svou vůli do rukou vyšší moci, a proto již ne-
děláme sami od sebe nic, k čemu nejsme svým nitrem jasně 
vyzváni.

Vyšší schopnosti v oblasti myšlení

Jasnovidění (jasnozření)

Člověk s tímto darem vidí jasně svým vnitřním zrakem mno-
ho věcí.
• Vidí jasně, kam co směřuje, jak co dopadne, co nefunguje 

i proč to nefunguje.
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• Vidí jasně působení vyšších duchovních zákonů na vlast-
ním jednání i na jednání druhých lidí, včetně následků to-
hoto jednání.

• Vidí, co se děje v různých oblastech života na místech blíz-
kých i hodně vzdálených.

• Vidí různé postavy, které druzí nevidí (duchy, anděly…).
• Vidí auru lidí nebo stromů.
• Vidí různé nedostatky uvnitř těla (nefunkčnost různých or-

gánů) atd.

Jasnoslyšení

Člověk s tímto darem slyší jasně mnoho věcí.
• Slyší zvuky nebo hudbu, které druzí neslyší.
• Slyší hlasy vyšších duchovních bytostí, které ho vedou i učí 

atd.

K těmto vyšším schopnostem myšlení se může dopracovat po-
ctivou prací na sobě každý člověk. Někteří lidé mají tyto vlo-
hy již při narození a záleží jen na nich samotných, kdy u sebe 
tyto kvality v daném životě objeví a plně projeví.

Nemyslete si ale, že dar jasnovidění i dar jasnoslyšení přichází 
jen tak sám od sebe. Lidé s těmito schopnostmi pracovali na 
rozvoji svého myšlení již v minulých zrozeních a v tomto živo-
tě dostali možnost tyto kvality využívat pro další rozvoj sebe 
i druhých bytostí.

Navíc oblast jasnovidění i oblast jasnoslyšení má různé stupně 
i úrovně dle vyspělosti člověka.
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Ještě jen dodám, že tyto vyšší dovednosti nemůžete rozvíjet 
žádnými logickými metodami. Abyste u sebe tyto schopnosti 
rozvinuli, měli byste pravidelně meditovat. Nebo byste měli 
usilovat alespoň o to, abyste byli dennodenně v naprostém ti-
chu jen sami se sebou nejméně hodinu a v tomto tichu byste 
se měli učit naslouchat svému nitru. Dokážete-li být v klidu 
déle, bude to pro vás ještě větším přínosem. Budete-li v těchto 
snahách trpěliví, zaslechnete jednou ve svém nitru hlas, který 
vás začne vést.

Lidé dávají hlasu, který je uvnitř vede, různé názvy: Vyšší 
mysl, Vyšší Já, Nadjá, Vyšší vědomí… Je to stále jedno a to 
samé, jen jinak nazývané. Tato složka nás samotných nás pro-
pojuje s vyššími duchovními informacemi i energiemi a je jen 
na nás, zda se naučíme skrze ni těmto informacím naslouchat.

To ale k úspěchu také nestačí. Je třeba dbát neustále nejen na 
čistotu svého myšlení, ale i na čistotu svého konání, je tře-
ba učit se pokoře, je třeba učit se jednat láskyplně, je třeba 
mít naprostou víru ve vyšší spravedlnost, o níž nebudete ani 
v nejmenším pochybovat…, a zvládat budete muset i mnoho 
jiných dovedností. Jedině tak u sebe tyto kvality rozvinete.
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ÚKOLY PRO VÁS

Nyní si přečtěte seznam kladů v oblasti myšlení ještě jed-
nou a tužkou si označte pouze ty vlastnosti, které u sebe 
máte dobře nebo nejsilněji rozvinuté.

Pokud některé postoje nemáte dobře rozvinuté, nezatrhávejte 
si je. Zatím je nemáte dobře zvládnuté a budete na nich muset 
ještě pracovat. Uvedu příklad: Chcete-li o sobě tvrdit, že máte 
rychlé a pohotové myšlení, mělo by to být vidět ve většině 
životních situací. Ne jen někde, kde se vám náhodou podaří 
jednou za rok rychle zareagovat. Chcete-li o sobě tvrdit, že 
dovedete hluboce naslouchat, mělo by to být vidět na vašich 
postojích neustále. Pak vždy přesně víte, co druzí lidé říka-
li, v jaké souvislosti to říkali, jakým tónem to říkali, jak se 
u toho tvářili, o co jim přesně šlo… Nemůžete o sobě tvrdit, 
že dovedete hluboce naslouchat, když si z diskusí nic nepama-
tujete nebo slova druhých překrucujete a nesdělujete je přesně 
tak, jak byla vyslovena i míněna.

Proto si poctivě označujte jen ty projevy chování, které sku-
tečně dobře zvládáte.

Kdy (za jakých podmínek) vaše myšlení nejlépe funguje?
Zaškrtnout si můžete více možností.

Když jsem v absolutním tichu sám se sebou a zabývám se jen 
těmi činnostmi, jimiž se v danou chvíli zabývat chci (nebo 
mám). Například:
• Když čtu nějakou knihu, do které jsem hluboce ponořený.
• Když poslouchám hudbu.
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• Když pozoruji přírodu.
• Když sleduji druhé lidi, jejich jednání i následky jejich jed-

nání atd. V těchto chvílích se ničím jiným nerozptyluji.

• Když jsem mentálně i fyzicky odpočinutý.
• Když jsem v psychické pohodě.
• Když jsem v prostředí, kde se cítím dobře (doma, na chatě, 

ve skupině, kde se s oblastí myšlení pracuje…).
• Mé myšlení funguje nejlépe ráno (přes den, večer, v noci).
• Když poslouchám druhé lidi (na přednáškách, ve škole 

nebo jinde).
• Když se mnou někdo individuálně pracuje a věci mi vysvět-

luje nebo mě otázkami nějak vede. Pak začínám o věcech 
přemýšlet i já.

• Má mysl funguje nejlépe v teple (v chladu). Patří sem i roč-
ní období a ne jen pocity tepla nebo chladu.

• Nejlépe přemýšlím pod tlakem (časovým, psychickým nebo 
jiným). Klid mě spíše uspává.

Poznámka k poslední odpovědi. Při poslední odpovědi buď-
te velmi opatrní, protože naše mysl funguje nejlépe, když je 
v naprostém klidu a ne pod tlakem. Pod tlakem děláme čas-
to unáhlená rozhodnutí a spoustu chyb. Takže tato odpověď 
bývá občas nesprávná. Existují samozřejmě lidé, kteří udrží 
svou mysl klidnou, a i pod různými tlaky (vnějšími i vnitřní-
mi) činí správná a rozvážná rozhodnutí. Ani oni ale nevydrží 
tento nápor donekonečna. Pokud toto nedokážete, pak si ne-
zatrhávejte, že vaše mysl funguje nejlépe pod tlakem.

Až si začnete jasně uvědomovat, kdy vaše mysl funguje nej-
lépe, měli byste tyto chvíle zařazovat co nejčastěji do svého 
každodenního života.
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Co vaši schopnost kvalitního myšlení narušuje (oslabuje)?

Hluk (popište, jaký hluk). Může to být hluk telefonů, zvířat, 
lidí, aut, televize, sekaček…
Když na mě někdo tlačí nebo po mně hned (nebo neustále) 
něco chce – nějakou pomoc, práci nebo radu, když vyžaduje 
neustále mou pozornost…
Jedná-li někdo v mé přítomnosti hekticky nebo podrážděně.
Když na mě někdo útočí, napadá mě nebo mě kritizuje.
Když mě někdo pozoruje a čeká, jak budu reagovat.
Mou schopnost kvalitního myšlení ruší i kontakty s mnoha 
lidmi (s klienty, rodinou, přáteli…). Patří sem kontakty osob-
ní, přes telefon i přes internet.
Když si nabírám moc práce a pak nestíhám.
Když se do něčeho stále nesmyslně nutím.
Mentální přetěžování a nedostatek mentálního odpočinku. 
Patří sem:
• Myšlenky na to, co všechno musím každodenně zařídit 

i udělat, detailní hlídání i vedení účtů, přehnaný detailis-
mus v čemkoli atd.

• Myšlenky na budoucnost nebo strach z nejisté budoucnosti 
a z toho, co se mnou bude dál (ve vztahu, v práci, v oblasti 
bydlení, finančně, zdravotně…).

Psychický stres a psychická nepohoda.
Fyzické přetěžování a nedostatek fyzického odpočinku.
Fyzické nebo zdravotní potíže, kdy mi stále něco je nebo mě 
něco bolí.
Alkohol, drogy.
Některé léky včetně antidepresiv.
Přílišná zima, kdy se vlivem chladu na nic nesoustředím.
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Přílišné horko mou schopnost myšlení utlumuje a spíše mě 
uspává atd.

Projděte si nyní znovu výše uvedený seznam, a pokud v něm 
odhalíte, co ruší kvalitní myšlení u vás, učiňte co nejdříve 
taková opatření, aby tyto překážky pominuly. U vás může 
narušovat schopnost kvalitního myšlení něco jiného. Nena-
leznete-li to ve výše uvedeném seznamu, napište si bod, který 
jste objevili, do svých poznámek, a pracujte na tom, abyste 
tuto brzdu včas odstranili. Je to nezbytné proto, aby vaše mysl 
začala opět dobře fungovat.

Některé brzdy nejdou odstranit hned. Jste-li například vážně 
nemocní nebo je nemocný někdo z vašich blízkých. Možná 
se vám nedaří otěhotnět. Mohla vás zastihnout smrt vašich 
blízkých… V takových situacích rozhodně v klidu nebudete 
(v klidu mentálním ani v klidu psychickém). Naučíte-li se ale 
již od začátku zaujímat ve své mysli správné postoje, vaše mysl 
i psychika se zklidní mnohem rychleji, než kdybyste nastalým 
situacím plně podléhali.

Nyní na pár příkladech vysvětlím, jak rozlišíte správné po-
stoje od postojů nesprávných.

Správné postoje
Když dokážete plně přijímat vše, co se vám v životě děje.
Když se pravidelně zklidňujete (meditacemi, jógou atd.).
Když hledáte řešení, pokud je šance na zlepšení situace.
Pokud řešení zatím nevidíte, zachováte opět klid a děláte pou-
ze to, co v rámci svých možností v dané době dělat můžete 
(dokážete).
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Když se poctivě zamýšlíte nad svými postoji v oblasti myšlení, 
komunikace, emocí i konkrétních činů, a pokud u sebe obje-
víte v těchto oblastech některé nevhodné postoje, měníte je co 
nejdříve lepším směrem.

Nesprávné postoje
Když vytváříte katastrofické scénáře.
Když propadáte beznaději, zoufalství nebo rezignaci při čem-
koli, co se vám děje.
Když obviňujete druhé lidi, Boha nebo sami sebe.
Když přehlušujete mentální nepohodu neúčinnými varianta-
mi (alkoholem, léky na zklidnění psychiky, úniky do jiných 
vztahů atd.).
Když děláte unáhlená rozhodnutí bez přemýšlení, která vedou 
jen k dalším potížím.

Na jaké oblasti nebo směry života své myšlení sami od sebe 
nejraději zaměřujete?

Vypište jen ty oblasti, které vás přitahují a baví. Nepište sem 
nic, co musíte dělat z pracovních nebo jiných důvodů, ani to, 
co vám doporučují druzí – přátelé, rodiče, děti, psychologo-
vé… Příklady oblastí, které vás mohou přitahovat:

Zajímá mě příroda – zvířata, myslivost, rybaření, zemědělství 
atd.
Zajímají mě květiny a zahradničení.
Zajímá mě cestování a poznávání nových zemí i kultur.
Zajímá mě hudba.
Zajímá mě vaření – sbírám recepty i kuchařky, zkouším nová 
jídla, jezdím na kuchařské výstavy atd.
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Zajímá mě psychologie (psychika lidí, myšlení lidí, postoje 
lidí...).
Zajímají mě mezilidské vztahy (konkretizujte, jaké nejvíce).
Zajímá mě etiketa (zabývá se pravidly správného společenské-
ho chování).
Zajímá mě sociální oblast včetně toho, jak zlepšit podmínky 
lidí.
Zajímá mě práce s dětmi (popište, jaká práce přesně).
Zajímá mě sexualita a vše, co s ní souvisí.
Zajímá mě zdraví (zdravý životní styl, životospráva, cvičení, 
léčení různých zdravotních potíží atd.).
Zajímají mě bylinky a léčení pomocí nich.
Zajímá mě vinařství.
Zajímá mě ekologie.

Zajímá mě, jak funguje život – přemýšlím často o životě 
a jeho smyslu, o věcech mezi nebem a zemí, přemýšlím o sobě 
a svém postavení v životě, přemýšlím o umírání, smrti i po-
smrtném životě atd.
Zajímá mě vlastní sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti.
Zajímá mě duchovní rozvoj i různé duchovní techniky (kon-
kretizujte, jaké přesně).
Zajímá mě astrologie, numerologie, grafologie atd.
Zajímá mě vesmír a astronomie.
Zajímají mě mimozemské civilizace.

Zajímá mě technika (motorky, auta, lodě, vlaky, letectví, kos-
monautika…).
Zajímá mě moderní technika (mobily, počítače, internet, po-
čítačová grafika…).

Zajímá mě sport (napište, jaká oblast).
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Zajímají mě jazyky.
Zajímá mě historie.
Zajímají mě rodokmeny.

Zajímá mě matematika.
Zajímá mě oblast financí (jak peníze vydělat, jak s nimi správ-
ně zacházet atd.).
Zajímá mě obchod (napište, jaký obchod).

Zajímá mě geologie, archeologie…
Zajímá mě speleologie (jeskyně…).

Zajímá mě politika.

Zajímá mě móda, design, aranžování, šití, kosmetika…
Zajímá mě focení a úprava fotografií.
Zajímá mě malování.
Zajímá mě architektura.
Zajímá mě stavebnictví.

Rád píšu a literárně tvořím (napište, jaký žánr – naučná litera-
tura, literatura faktu, pohádky, romány, poezie…).

Rád navrhuji a vynalézám (napište v jaké oblasti). Například: 
účesy, oděvy, vizitky, reklamní plakáty, webové stránky, tech-
nické věci, které mohou lidem nebo zvířatům nějak pomoci, 
baví mě návrhy zahrad, bytů nebo domů, úpravy vizáže…

Zajímá mě kino, film, televize atd.
Rád luštím křížovky, sudoku…
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Přemýšlejte také sami o různých směrech, pokud zde nejsou 
uvedené, a ty konkretizujte. Nejvíce však vypište tři až čtyři 
oblasti, které vás silně přitahují. Tři až čtyři oblasti požaduji, 
protože někteří lidé jsou schopni vypsat si seznam všeho, co 
je napadne nebo co si zde přečtou, do hloubky je ale nezají-
má nic. U oblastí, kde je výčet více směrů, označujte jen ty 
oblasti, k nimž skutečně hluboce tíhnete. Nevíte-li k čemu 
tíhnete, začněte o tom včas přemýšlet, abyste odpověď sku-
tečně nalezli.

Nyní si ve svém seznamu jasně označte, které z oblastí va-
šeho zájmu jsou opravdu hodnotné a mohly by vám nebo 
druhým lidem nějakým způsobem pomoci.

Povrchními zájmy v oblasti myšlení se nezabývejte, protože 
nejsou pro váš vývoj ani posun vpřed důležité. Krátce zmíním, 
co může patřit mezi povrchní zájmy. Například dennodenní 
brouzdání po internetu a nekonečné rozesílání vlastních fotek 
v různých pózách i grimasách. Zbytečné jsou i časté myšlenky 
na to, kam půjdu zase pařit nebo kam se půjdu opít atd. Tyto 
aktivity patří dnes běžně mezi zájmy některých lidí a někteří 
z nich věnují těmto záležitostem velké množství svého času. 
Uvést bych mohla mnoho příkladů. Přemýšlivý člověk si ale 
příklady dalších povrchních zájmů domyslí sám.
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Kde (v jakých oblastech nebo směrech života) své vlohy 
v oblasti myšlení již nyní aktivně využíváte? Například:

• Své myšlení uplatňuji v oblasti techniky, kde stále něco vy-
nalézám. (Konkretizujte, co přesně vynalézáte.)

• Pomáhám lidem v tom, aby se orientovali ve svém myšlení, 
ve své psychice, ve svých postojích i ve svém životě.

• Věnuji se výuce druhých lidí. (Popište, jaké výuce, výuce 
čeho?)

• Pořádám vzdělávací kurzy. (Čeho se tyto kurzy týkají? 
Konkretizujte to.)

• Věnuji se poradenství. (Vypište, jakému poradenství. Na-
příklad: v oblasti výživy, financí, v oblasti práva, výchovy 
dětí, v oblasti českého jazyka atd.)

• Věnuji se psaní knih, článků, povídek… (Popište, na jaké 
téma.)

• Své intelektuální schopnosti využívám hlavně v rámci své 
rodiny a nejbližšího okolí. To mi ke spokojenosti plně stačí. 
(Popište, jak přesně se to projevuje.)

Důležitá poznámka k předchozímu úkolu:
Mějte stále na paměti, že ne všichni musí být slavnými vědci, 
vynálezci, spisovateli, vůdci, guru nebo velikány v určité ob-
lasti. Často opravdu stačí, využíváme-li kvalitně své intelek- 
tuální i jiné schopnosti, o nichž se budu v knize postupně 
zmiňovat, v rámci své rodiny a nejbližšího okolí. Tím odve-
deme obrovský kus práce, protože rodina a úzké mezilidské 
vztahy jsou základem jakéhokoli většího fungování společ-
nosti i lidstva jako celku.
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Pokud své klady v oblasti myšlení zatím nikde nevyužíváte, 
ale chtěli byste, co vám v tom stále brání?
Uveďte pravdivé důvody. Například:

• Jsem líný a pohodlný a nedělám nic pro to (ani konkrét-
ními kroky, ani formou hlubšího vzdělávání), abych získal 
větší sebejistotu v tom, čemu se chci věnovat.

• Nevěřím si natolik, abych se pustil do toho, co dělat chci, 
a to spouští různé mé strachy. (Zde je opět řešením hlubší 
vzdělávání se v dané oblasti, abyste získali větší sebejistotu 
v tom, čemu se chcete věnovat. Pomohou vám také různé 
terapie zaměřené na práci s oblastí vašeho myšlení.)

• Nechávám se ovlivnit názory druhých lidí, kteří mě odra-
zují od toho, co dělat chci.

• Plním stále tolik každodenních povinností, že na rozvoj 
toho, co bych chtěl dělat, nemám již žádný čas.

• Dávám přednost požitkům a zábavě před rozvojem svých 
kladů v oblasti myšlení.

• Řeším vážné potíže (vztahové, pracovní, zdravotní…) a na 
rozvoj svých schopností v oblasti myšlení nemám nyní ani 
pomyšlení. Zde je třeba začít kvalitně řešit oblasti, v nichž 
máte nějaké vážné problémy, a je třeba přestat je řešit růz-
nými náhražkami, které jste možná dosud používali, proto-
že ty nikdy k žádným pozitivním závěrům nevedou.

• Nevěděl jsem doposud, že nějaké schopnosti v oblasti myš-
lení mám.

Tyto brzdy budete muset překonat, chcete-li své schopnosti 
v oblasti myšlení rozvíjet a někde je uplatnit.
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Co můžete dělat dále, abyste své klady v oblasti myšlení 
někde využili:

• Můžete si hledat brigády nebo práci v oblastech, kde chcete 
své intelektuální schopnosti využívat a dále rozvíjet.

• Můžete nabízet své schopnosti přes inzeráty, média i přáte-
le.

• Můžete si založit živnostenský list a začít pracovat sami na 
sebe, je-li to vaše představa.

• Můžete vyhledat pomoc nějakého psychologa, kouče nebo 
duchovního učitele, kteří vám pomohou vaše obavy překo-
nat a naplánují s vámi kroky, které můžete začít pro realiza-
ci svých snů podnikat.

• Své klady můžete využívat v pomoci svým přátelům nebo 
blízkým lidem atd.

Při hodnocení zapomeňte na slova „měl bych“ a řiďte se jen 
otázkou „chci, nebo nechci?“, protože mezi výroky chci a měl 
bych je obrovský rozdíl. Výrok chci, značí, že něco děláte, 
protože to sami od sebe chcete. Výrok měl bych, značí, že se 
do něčeho jen rozumově nutíte nebo vás k tomu nutí někdo 
jiný. Takový postoj vás ale nikdy k ničemu dobrému nedove-
de, protože jste za cíli, které sledujete, nešli přirozeně sami. 
Nevěříte-li mi, vyzkoušejte si, jaké odpovědi dostanete u če-
hokoli, když se budete ptát stylem: Co mám dělat? Pro co se 
mám rozhodnout? Atd. Pak se na to samé ptejte stylem: Co 
chci doopravdy sám za sebe? Kam se chci doopravdy sám na-
směrovat? Ručím vám za to, že v odpovědích budou výrazné 
rozdíly. Abyste ale tyto rozdíly odhalili, je třeba, abyste se 
ptali na nějaké konkrétní situace z vlastního života, které vás 
zajímají, a na všechny otázky si poctivě odpovídali. Nestačí si 
otázky pouze pokládat.
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Pozor si dejte také na to, abyste vše donekonečna neodkládali 
a neříkali si, že to začnete řešit za rok, za pět let, za deset let… 
Začněte to řešit co nejdříve. Je to důležité proto, protože čím 
větší prostor dáte prodlevě, tím spíš na svá předsevzetí zapo-
menete a odsunete je opět stranou. Proto mě zajímá, co s tím 
budete dělat teď, a zajímat by to mělo hlavně vás, protože já 
podle svých představ i snů již žiji.

Rozvíjet můžete neustále i klady v oblasti myšlení, které 
u sebe nijak rozvinuté nemáte.

Všimněte si na předchozích krocích, jimiž jsem vás provázela, 
že jsem se zabývala jen klady, které u sebe nějak rozvinuté 
máte (v menší či větší míře). Nezabývala jsem se ale vůbec 
schopnostmi, které u sebe rozvinuté nemáte. Přitom i je mů-
žete kdykoli rozvíjet.

Vraťte se proto na začátek oblasti myšlení a přečtěte si znovu, 
co všechno patří do kladů v oblasti myšlení. Všechny tyto 
dovednosti můžete kdykoli rozvíjet, budete-li chtít na rozvoji 
svého myšlení pracovat. Na rozvoji jednotlivých kladů pracuj-
te ale postupně, protože jinak to ani nejde. Já osobně bych si 
vybrala pouze ty klady, u nichž cítím, že je chci nějak rozvi-
nout, protože je budu potřebovat pro své další nasměrování, 
a jim bych věnovala svou pozornost.

Nevíte-li stále, jak tuto práci uchopit, vyhledejte pomoc 
odborníka, který vám s tím pomůže. Při výběru terapeuta 
ale dobře zvažujte i vyhodnocujte, do jakých rukou se svěří-
te, protože ne každý své práci dobře rozumí a ne každý vám 
pomůže.
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A jak poznáte, kdo vám skutečně pomůže?

Poznáte to jedině tak, že osobu, která se vám nějak líbí (názo-
ry, vystupováním, tím, co dokázala…), sami navštívíte a její 
služby vyzkoušíte. Jedině z toho můžete vyvozovat nějaké zá-
věry.

Rozhodně to nepoznáte z toho, co o sobě někdo píše nebo 
říká na internetu nebo kdekoli jinde. O sobě může psát i říkat 
kdokoli tolik lží, nebude-li poctivý.

Nepoznáte to ani z toho, co o člověku píší nebo říkají druzí. 
Dnes se dají články pějící samou chválu běžně koupit, přitom 
realita může být nakonec jiná.

Ani články nebo informace, které někomu škodí, nemusí být 
pravdivé. Proto na ně také nikdy nedejte. Uvedu příklad: Te-
rapeut bude schopen dané osobě pomoci, chyba ale může být 
v dané osobě a ne v terapeutovi. Slyšíte-li negativní reakce 
ze strany klienta, zamyslete se nad jeho povahou, myšlením 
i životními postoji a teprve pak hodnoťte. Někdy si terapeut 
s klientem nesednou, povahově ani energeticky, a pak je lepší, 
když spolu ani nepracují.

Chyba může být samozřejmě i v terapeutovi. A v čem může 
chybovat terapeut?
• Může jednat utrhovačně, povýšeně nebo nervózně.
• Při práci s vámi může často telefonovat, přestože se má vě-

novat vám.
• Může mluvit hlavně o sobě, přestože se má věnovat vám.
• Své práci dobře nerozumí, což při návštěvě u něho poznáte.
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• Nevěnuje vám dostatek času, aby s vámi vše pořádně roze-
bral a vše vám vysvětlil.

• Mohou ho zajímat jen vaše peníze, vy jako člověk ho ale 
vůbec nezajímáte.

• A může se chovat i jinak nevhodně.

Je-li chyba v terapeutovi, určitě takového terapeuta již nikdy 
nenavštívíte. Pokud ale nějakou osobu alespoň jednou nena-
vštívíte, nemůžete o ní dělat nikdy žádné závěry.

Tyto informace v knize již znovu opakovat nebudu a nalezne-
te je v případě potřeby zde.
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SLABINY V OBLASTI MYŠLENÍ  
I UČENÍ

Mysl každého z nás ovládají také různé slabiny. Pokud jsme 
se různých slabin v této oblasti zatím nezbavili, komplikujeme 
jimi život nejen sobě, ale i druhým lidem (svým dětem, part-
nerům, rodičům, přátelům, sousedům, zaměstnancům atd.). 
Proto je naším úkolem tyto slabiny odhalit a jednou provždy 
se jich zbavit.

Slabiny jsou vždy známkou nevyzrálosti naší vlastní povahy. 
Proto bychom je u sebe neměli nikdy přehlížet.

V následujícím textu vypíši, co všechno může slabinou v ob-
lasti myšlení být, a vy při čtení přemýšlejte, jestli některé tyto 
sklony máte. Pokud se v něčem poznáte, označte si to lehce 
obyčejnou tužkou. 

Slabiny:
• Odmítám myslet vlastní hlavou.
• Odmítám se učit novým věcem (ve hmotné oblasti, v du-

chovní oblasti…).
• Nedokážu se delší dobu soustředit – jsem roztěkaný, ne-

ustále se něčím rozptyluji, neudržím pozornost u jednoho 
tématu…

• U přemýšlení i učení jsem málo trpělivý, nejdu do hloubky, 
hluboké přemýšlení beru jako ztrátu času…

• Netvořím si vlastní pevné názory, na nichž bych mohl sta-
vět a o něž bych se mohl opřít.
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• Nedovedu myslet systematicky. Mé myšlení je neuspořáda-
né, mám v něm chaos, do myšlení se zamotávám a nedoká-
žu nalézt řešení…

• Nedovedu rozlišit důležité informace od nedůležitých, 
správné od nesprávných, pravdu od lži atd.

• Nedovedu si svůj čas dobře zorganizovat a nedovedu z něj 
vyřadit činnosti nepotřebné, mé organizační schopnosti 
jsou slabé...

• Nedovedu kvalitně plánovat (dlouhodobé ani krátkodobé 
plány).

• Nestanovuji si žádné cíle.

• Jsem názorově ovlivnitelný. (Jakmile někdo vysloví jiný 
názor, začnu o svých názorech pochybovat nebo se rychle 
nadchnu pro jeho názor. Jakmile někdo nějak žije, nechám 
se tím snadno ovlivnit atd.)

• Jsem nerozhodný a váhavý.
• V oblasti myšlení se podceňuji.
• Mé myšlení je pomalé a nepružné, těžce chápu i zpraco-

vávám přicházející informace, nedovedu dávat situace do 
souvislostí…

• Mé myšlení je zmatené. Žiji ve snech a iluzích, idealizuji 
si situace, lidi, život i sebe, realitu vidím zkresleně, vše si 
přikrášluji, dělám si marné naděje, má očekávání jsou pře-
hnaná (nereálná), mé nápady i vize jsou neproveditelné…

• Nežiji v pravdě a pravdě se vyhýbám. Nechci si přiznat 
pravdu o svém chování v oblasti myšlení, komunikace, 
emocí i konkrétních činů a omlouvám donekonečna vlastní 
chyby. Nechci si přiznat pravdu o svých vztazích ani o svém 
životě. Nechci si přiznat pravdu o druhých lidech a omlou-
vám donekonečna jejich nevhodné chování. Nechci si při-
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znat pravdu o dění ve společnosti. Stále si něco namlou-
vám...

• Jsem přehnaně důvěřivý a chování druhých lidí si neprově-
řuji.

• Jsem zapomnětlivý.
• Jsem často duševně nepřítomný.
• Mám slabou schopnost vybavování, a když informace zrov-

na potřebuji, tak si na ně nevzpomenu.

• V myšlení jsem negativní a pesimistický (na všechny a na 
všechno nadávám, vše vidím černě, vše podle mne špatně 
dopadne…).

• Jsem pochybovačný, podezíravý a nedůvěřivý, vytvářím si 
stále nějaké domněnky, které nemám podložené…

• Má víra je slabá (nevěřím v sebe, v druhé lidi, v život ani 
v to, že situace jdou řešit a že svůj život mohu změnit lepším 
směrem, nevidím v ničem smysl…).

• Ovládají mě různé nutkavé myšlenky, které mě nabádají, 
abych něco udělal, nebo naopak neudělal, bývám posed-
lý někým nebo něčím… (Tyto stavy někteří lidé nedokáží 
vlastní vůlí ovládat a nedokáží se jim bránit a vlivem toho 
sahají raději po antidepresivech. Přitom existují i jiné, šetr-
nější metody, jak lze s těmito stavy pracovat.)

• Dělám si neustále nějaké starosti.

• Mám sklony k mentálnímu přetěžování a nedovedu pravi-
delně mentálně vypnout.

• Vše potřebuji mít pod vlastní kontrolou, o všem potřebuji 
mít přehled (doma i v práci).

• Nedovedu naslouchat své intuici, na všechno potřebuji dů-
kazy, neumím rozlišit intuici od myšlení a emocí…
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• V myšlení jednám zbrkle, ukvapeně nebo lehkomyslně, si-
tuace pořádně nepromýšlím, činím neuvážená rozhodnutí 
i neuvážené závěry.

• Mám sklony k fanatismu. (Je to vášnivé zaujetí něčím 
nebo někým. Fanatik zároveň odmítá jiné názory i postupy 
a bývá vůči nim velmi netolerantní.)

• Jednám povýšeně a namyšleně a intelektuálně se nad druhé 
nadřazuji.

• Mám sklony k aroganci a sebepřeceňování.
• Jsem málo tolerantní i ohleduplný k nedokonalosti dru-

hých, k potřebám druhých...
• Opovrhuji nebo pohrdám druhými (jejich povahou, jed-

náním, vzhledem, intelektem, schopnostmi, stylem jejich 
života, jejich zvyky, zájmy, jejich vírou, rasou, jejich těles-
ným nebo mentálním postižením, jejich sexuálním zamě-
řením…).

• Opovrhuji sám sebou.
• Dělám závěry o něčem, čemu dobře, nebo možná vůbec 

nerozumím.
• Činím nespravedlivé závěry.
• Mé myšlení je zatvrzelé a umanuté, lpím na svých názo-

rech, i když nejsou správné...

• Jsem neupřímný, vypočítavý a vychytralý, mé myšlení je 
nepoctivé, mám sklony k intrikám, taktizování, kalkulo-
vání, podvodům, lstivosti i falši, jsem prospěchářský a zišt-
ný...

• Jsem zlomyslný, pomstychtivý a nepřející…
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Nyní vypíšu další slabiny a na nich vám ukážu, jak je dů-
ležité správné příčiny vždy hledat.

• Jsem nezdravě – přehnaně skromný. (Příčina tohoto jedná-
ní může být v nízkém sebehodnocení vlastní osoby. Vlivem 
toho si dotyčný nedokáže o nic říci, nic si nedopřeje, sám 
sebe stále omezuje atd.)

• Jsem falešně skromný. (Příčina tohoto jednání může být 
v nepoctivém myšlení. Takový člověk dává navenek najevo, 
jak je skromný, přitom skromný vůbec být nemusí, což je 
vidět na jeho každodenním jednání.)

• Jsem nevypočitatelný. (Příčina tohoto jednání může být 
v neuspořádaném myšlení a v neschopnosti zorganizovat si 
dobře vlastní čas i život. Může být ale také v nepoctivém 
myšlení, kdy člověk něco slibuje, ve skutečnosti to ale ne-
myslí vůbec vážně a vlivem toho své postoje neustále mění.)

Proto je třeba u všeho ty správné příčiny vždy poctivě hledat.

ÚKOLY PRO VÁS

Nyní si projděte seznam slabin ještě jednou a označte si na 
pevno jen ty slabiny v oblasti myšlení, jimž doopravdy pod-
léháte.

Než ale jakýkoli bod označíte, chvíli o něm přemýšlejte, zda 
onen sklon skutečně máte. U bodů, kde je výčet více slabin 
za sebou, označujte také jen ty, jimž doopravdy podléháte. 
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Poté si označené slabiny přepište v bodech pod sebou do sešitu 
nebo počítače, protože s nimi budete dál hlouběji pracovat.

Snažte se také vždy jasně rozlišovat, zda postoj, který proje-
vujete, slabinou skutečně je, nebo ne. Uvedu příklad:

Můžete o sobě tvrdit, že jste nechápaví a že vám to pomalu 
myslí. Nebo to o vás může říkat někdo jiný a tím pádem si 
můžete myslet, že je to vaše slabina. Nemusí to být ale vůbec 
pravda.

Slabina to bude, když se nebudete snažit věci pochopit a když 
budete přistupovat k učení nebo přemýšlení laxně a lehkomy-
slně.

Jste-li ale u přemýšlení pečliví a neradi děláte uspěchané závě-
ry, pak to slabina není. Je to naopak váš klad, kterého byste si 
měli cenit, protože nepřistupujete k ničemu povrchně. Pokud 
vám vaši důkladnost někdo vytýká, mohou to být lidé, kteří 
jsou sami netrpěliví a kteří přistupují k přemýšlení nesystema-
ticky, povrchně nebo zbrkle. Proto je vaše pečlivost rozčiluje.

Vidíte, jak je důležité jasně rozlišovat všechny detaily? A tak-
to je třeba přemýšlet v celé knize. Když si různých detailů 
nebudete všímat, informace vám začnou splývat v jeden ce-
lek a nebudete vidět mezi jednotlivými postoji žádné rozdíly. 
Pokud jasné rozdíly nevidíte, není to tím, že by texty byly 
špatně napsané. Problém může být v tom, že u sebe zatím ne-
máte schopnost jasného rozlišování dobře rozvinutou. Proto 
vám pomůže, když budete číst jednotlivé body velmi pomalu 
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ROZSAH MÉ ČINNOSTI
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partnerská a rodinná poradna
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poradna v oblasti práce
osobní rozvoj
duchovní rozvoj

KNIHY
knižní tvorba
vydavatelská a nakladatelská činnost
prodej knih – nabízím jen vlastní tvorbu

KONTAKTY
tel.: 724 112 434
e-mail: knihy-holoubkova@seznam.cz
adresa: Dlouhá 181, 250 63 Mratín

Všechny mé knihy naleznete na mých webových stránkách, 
kde si můžete knihy i objednat.
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