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Kapitola 2

HLEDÁNÍ VZÁJEMNÉHO 
POCHOPENÍ S DOMOVEM

Co je pro vás dùležitìjší: 
vidìt, slyšet, nebo vnímat?

Každý člověk je jiný. To neříkáme žádnou novin-
ku, nicméně v praxi se na to často zapomíná. Na teore-
tické úrovni to víme všichni. Jak se lidé chovají v běž-
ném životě? Očekávají, že ostatní vnímají svět stej-
ným způsobem jako oni a že by měli být v každé si-
tuaci ostatními pochopeni, často bez jediného slova.  
A potom se diví, proč vznikají konflikty, nepochopení,
kvůli čemu se hádají a rozcházejí… Je to proto, že jiný 
člověk je prostě jiný, ve všem a se vším všudy. Všechno 
je u něho odlišné: jinak chápe svět, má jiné zkušenosti 
z minulosti, a to znamená, že si může stejná slova, činy 
a skutky vyložit úplně jinak než vy. Například nějaké-
mu člověku řeknete: „Jsi takový klidný, tichý,“ a my- 
slíte to dobře, chcete ho pochválit. Ale on se urazí: ta- 
to slova pro něho znamenají výsměch, protože se mu 
v dětství smáli, že je tichá myš. Naopak jinému člověku 
řeknete: „Jsi takový hlučný,“ přičemž mu tím nechce-
te nijak ublížit. Ale on se na vás hrubě oboří, protože si 
za svůj život kvůli své výřečné povaze vytrpěl už dost 
výtek. 
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Z toho všeho vyplývá, že každý z nás vlastně mlu-
ví svým vlastním jazykem a často si neuvědomuje-
me, že bychom se měli snažit ty okolo sebe pochopit. 
Vždyť je to tak jasné, co máme na mysli, když něco ří-
káme jinému člověku (tak nám to připadá). Urážíme se 
nebo hněváme na člověka, který nás nechápe, a v du-
chu si říkáme: nechápe mě, je to špatný člověk, urči-
tě mne nemá rád… Ve skutečnosti to může být úplně 
jinak. Může nás mít velmi rád, potíž spočívá v tom, že 
přikládá našim slovům jiný význam, než jaký máme  
na mysli my. My říkáme jedno, ale on chápe něco jiného, 
to je celý problém. Pokud by se lidé snažili alespoň ob-
čas vcítit do mentality jiného člověka, představit si sebe 
samé na jeho místě a podívat se na život jeho očima,  
na světě by bylo méně konfliktů, hádek a nepochopení.

Rùzné jazyky, jimiž lidé hovoøí
Nepochopení mezi lidmi vzniká nejen proto, že růz-

né osoby chápou smysl stejných slov jinak, ale také pro-
to, že každý jedinec má jinak vyvinuty smyslové orgány . 
Jeden z orgánů vždy hraje prim a je při získávání infor-
mací o okolním světě rozhodující. Ostatní smyslové or-
gány jsou vedlejší, pomocné. Někteří lidé vnímají svět 
hlavně zrakem, jiní sluchem a třetí s pomocí vjemů. 

Typologie podle smyslových orgánů
Člověk orientovaný zrakově bude aktivně reago-

vat na vše, co vidí, ale přitom nemusí vůbec pochytit, 
co mu kdo říká. Vizuálně zaměřený člověk postřehne  
i ty nejmenší změny ve výrazu obličeje, ale slova mu 
půjdou jedním uchem dovnitř a druhým ven. Samozřej-
mě nikoli proto, že je to špatný člověk a nechce jiné po-
slouchat, ale proto, že jeho sluch není aktivní. To ne-
znamená, že by byl hluchý – v tomto případě nehovo-
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říme o fyzickém stavu smyslových orgánů, nýbrž o in-
tenzitě vnímání informací z okolního světa.

Člověk orientovaný sluchově je citlivý na všech-
ny zvuky, reaguje na různé hlasy, zpravidla dobře vní-
má hudbu, ovšem přitom může mít špatnou vizuální pa-
měť. Tomuto člověku se může stát, že na ulici projde 
kolem svého známého, ale vůbec si ho nevšimne, a tak 
ho nepozdraví – samozřejmě nikoli proto, že by byl ne-
vychovaný; prostě známého nepoznal nebo si ho jedno-
duše nevšiml, jeho zrak není aktivní.

Člověk orientovaný vjemově vycítí energetické 
pole  v prostoru, v němž se nachází. Pro takového člo-
věka není příliš důležité, jak věci vypadají, nýbrž ja-
kou mají auru a co vyzařují. Stejným způsobem vnímá 
i ostatní lidi.

Lidé si většinou neuvědomují, že ostatní osoby 
vidí, slyší a cítí jinak, a to je základ všech lidských ne-
dorozumění. Uvedu příklad: dívka, která je orientována 
sluchově, bude očekávat, že jí její milý bude vyznávat 
lásku a hodně o jejich vztahu hovořit. Jenže mladý muž 
patří k vnímavým typům, a proto předpokládá, že nej-
lepšími způsoby vyznání lásky jsou objetí a něžné do-
tyky. Potíž je v tom, že dívka to jako vyznání lásky ne-
bere a dychtí po zamilovaných slovech. Když se jí jich 
nedostává, začne si říkat, že ji její vyvolený nemiluje. 
Tak mu o tom řekne a on ji na důkaz lásky obejme, což 
ovšem vyvolá výbuch hněvu a slz. No a co na to mla-
dý muž? Nyní je to on, kdo se cítí uražený a myslí si, že 
ho dívka nemiluje, protože jeho důkazy lásky nepřijí-
má. Takovým způsobem se dva zamilovaní lidé mohou 
pohádat na život a na smrt, rozejít se a zničit si navzá-
jem život. A vždyť stačilo tak málo: jediné, co bylo nut-
né udělat – pokusit se pochopit jeden druhého. V kaž-
dé situaci je možné vyhnout se hádkám a tato dívka by 
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neměla problémy, kdyby pochopila, že dotyky mohou 
znamenat totéž co slova, zatímco mladík měl pochopit, 
že pohladit je možné nejen dotekem, nýbrž i vlídnými 
slovy…

Někteří lidé mají primárně vyvinuté dva smyslové 
orgány , a v některých případech (ovšem velmi zřídka) 
dokonce tři. Pro takového člověka je důležité všechno, 
co vidí, slyší i vnímá. Takovýchto lidí však mnoho ne-
potkáme, protože většina má vyvinut jako dominantní 
pouze jeden smysl.

Jaký to má všechno vztah k domovu? Mezi typem 
člověka podle smyslového zaměření a jeho domovem 
existuje přímá souvislost.

Osoba, která je orientována zrakově, klade největ-
ší důraz na to, jak její domácnost vypadá, čili na vněj-
ší uspořádání domova. Takového člověka dokáže rozčílit 
každá maličkost, která nezapadá do jeho představ o ide-
ální domácnosti a narušuje její celkovou vnější podobu. 
Zrak je u tohoto typu člověka nejaktivnějším smyslem,  
a proto velmi ostře vnímá každý detail, jenž může být 
pro člověka jiného typu neviditelný a nedůležitý. Vizuál-
ně orientovaný člověk se stará především o to, jaký ob-
raz se mu v jeho vlastní domácnosti naskýtá před očima. 

Osoba, která je orientována sluchově, se klidně smí- 
ří s nepořádkem v domácnosti, zato ji vyvádějí z rovno-
váhy všechny rušivé zvuky. Takový člověk se bude pře-
devším starat o harmonické zvukové prostředí domova.

Osoba, která je orientována vjemově, velmi citlivě 
reaguje na atmosféru, jež panuje v domácnosti , i na její 
změny. Pro tento typ člověka není domácí atmosféra  
určována vnějším zařízením domova; tady hraje důle-
žitou roli energetika předmětů , stěn, a různé další drob-
nosti i detaily… 
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Velmi často se stává, že lidé nedokáží svou domác- 
nost správně zařídit, protože se nezamýšlejí nad vlast-
ním způsobem vnímání světa. Vjemově založený člo-
věk si může doma vylepit nejmodernější tapety, pověsit 
poslední modely svítidel, vybírat si zařízení svého do-
mova podle fotografií v luxusních časopisech o bydle-
ní – ale nikdy nebude spokojen, jelikož to, co má před 
očima, pro něho ve skutečnosti vůbec není důležité; pro 
něho je hlavní, jak se při tom cítí. Může se naopak stát, 
že ve stylovém domě, do nějž bylo vše vybíráno peč-
livě podle posledních výkřiků módy, bude vnímat jen 
chlad a osamocenost… 

V takovém případě je lépe si doma ponechat sta-
ré a nemoderní věci, které jsou však duši blízké, teplé 
a vyzařují příjemné energetické vlny… Nové věci tyto 
vlastnosti nemají.

Člověk, jehož primárně vyvinutým smyslem je zrak, 
věnuje spoustu času a úsilí tomu, aby to v jeho domác-
nosti vypadalo podle jeho představ. Nepořádek ho do-
slova ničí, starý nábytek  ho nesmírně rozčiluje, tmavé 
stěny působí rušivě a nevkusný obraz na stěně se pro 
něho může stát doslova noční můrou…

Psychologický test: 
Kterým smyslem se øídíte?
S největší pravděpodobností byste se chtěli dově-

dět, k jakému typu náležíte vy. Nabízím vám psycho-
logický test , jenž se skládá ze čtyřiceti osmi jednodu-
chých otázek. Přesněji řečeno to nejsou otázky, spíše 
tvrzení, se kterými buď souhlasíte, anebo ne. Odpovídá 
se na ně lehce a rychle, hlavně se nad nimi příliš neza-
mýšlejte a odpovídejte tak, jak vás to v první okamžik 
napadne. Odpovídá se jen ano a ne. Jdeme do toho: 
ano, nebo ne?
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1. Velmi rád pozoruji oblohu.
2. Často si pro sebe něco prozpěvuji.
3. Nosím jen takové oblečení, v němž se cítím po-
hodlně, zatímco nepohodlnou věc bych nikdy ne-
vzal na sebe, i kdyby byla krásná a moderní.
4. Rád chodím do sauny nebo do páry.
5. Rozhoduji-li se o koupi auta, je pro mě barva 
velmi důležitým kritériem.
6. Podle kroků a podle otočení klíčem ihned po-
znám, kdo přichází do místnosti nebo do domu.
7. Velmi mě baví pro legraci napodobovat jiné lidi, 
jejich hlasy, způsob mluvy nebo přízvuk.
8. Spoustu času věnuji tomu, abych vypadal co 
nejlépe a přitažlivě.
9. Masáž mi dělá velmi dobře.
10. Rád si prohlížím lidi, třeba když se procházím 
po ulici nebo při jízdě hromadnou dopravou.
11. Dobře se cítím jen tehdy, pokud mám dostatek 
pohybu.
12. Když se mi v obchodě líbí nějaký kus oděvu, 
kostým nebo šaty, poznám i bez zkoušení, zda mi 
padne, či nikoli.
13. Když poslouchám starší písničky, minulost  
ve mně doslova ožívá.
14. Během jídla si často čtu.
15. Rád dlouho hovořím po telefonu.
16. Jsem náchylný k obezitě.
17. Raději poslouchám příběhy v rádiu nebo si je 
nechám od někoho vyprávět, než abych je četl sám.
18. Po těžkém dni nebo po nějaké nepříjemnosti 
cítím v celém těle napětí.
19. Rád fotografuji a často se tomu věnuji.
20. Dlouho si pamatuji, co mi říkali příbuzní nebo 
jiné blízké osoby.
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21. Rád kupuji květiny jen tak, bez konkrétního dů- 
vodu.
22. Miluji ten pocit, když se mohu ponořit do vany 
s teplou vodou.
23. Vždy si zapisuji do notesu nebo diáře, co bych 
měl udělat.
24. Když mě nikdo neslyší, občas si povídám sám 
se sebou.
25. Musím-li dlouho cestovat hromadnou dopra-
vou, potřebuji pak delší dobu, abych relaxoval.
26. Barva hlasu mi o člověku hodně napoví.
27. Přikládám velkou důležitost oblečení, a když 
se mám s někým setkat, vždy si všímám, jak je 
onen člověk oblečen.
28. Ráno se nemohu pořádně probudit, dokud se 
jaksepatří neprotáhnu, nerozcvičím všechny svaly 
a nerozhýbu ruce a nohy.
29. Na nepohodlné posteli nikdy nemohu usnout. 
30. Jen zřídkakdy se mi podaří koupit si pohodl-
nou obuv.
31. Rád chodím do kina a divadla nebo se dívám 
na televizi.
32. Jsem schopen po letech rozpoznat tvář člově-
ka, i když jsem ho viděl jen jednou.
33. Rád poslouchám déšť, jak bubnuje střechu, 
okno nebo deštník.
34. Při rozhovoru umím společníkovi dobře na-
slouchat.
35. Rád tancuji, věnuji se sportu, dělám ranní roz-
cvičku.
36. Pokud v pokoji tiká budík, nemohu usnout.
37. Mám doma velmi kvalitní zařízení na poslech 
hudby (hi-fi věž) anebo mám v plánu si ji pořídit.
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38. Když hraje pěkná hudba, občas se začnu mi-
movolně pohybovat do rytmu nebo odťukávat ryt-
mus nohou.
39. Rád chodím na exkurze a prohlížím si památ-
ky.
40. Nesnáším nepořádek v domácnosti ani na pra-
covišti.
41. Nemám rád tkaniny z umělohmotných vláken.
42. Myslím, že osvětlení hraje při vytváření útulné 
domácnosti velmi důležitou roli.
43. Rád navštěvuji koncerty.
44. Hodně toho o člověku pochopím podle toho, 
jakým způsobem mi podá ruku.
45. Rád chodím do muzeí a na výstavy.
46. Uspokojují mne vážné diskuze, výměny názo-
rů a občas i spory.
47. Věřím, že dotekem toho můžeme jinému člo-
věku sdělit více než slovy…
48. Pokud je v místnosti hlučno, nemohu se sou-
středit.

Nyní spočítáme výsledky. 
1. Zrak
Spočítejte si všechny odpovědi ano u otázek č. 1, 

5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42 a 45. 
Je-li jich 8 a více, znamená to, že vaším nejaktivněji 
vyvinutým smyslem je zrak. Čím více kladných odpo-
vědí v této skupině otázek, tím větší roli pro vás hra-
je tento smysl. Blíží-li se jejich počet šestnácti, zname-
ná to, že jste vyhraněný zrakový typ. Zkuste chvíli po-
zorovat sami sebe během mluvení: zřejmě zjistíte, že 
velmi často používáte slova a věty, spojené s pozoro-
váním a zrakovými vjemy, například: „Už jste někdy 
něco podobného viděl?“, „Nechci to ani vidět“, „Ne-
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vím, v čem je problém“ a podobně. Takový člověk svou 
pozornost věnuje pozorování a okamžitě zachycuje vše, 
co je možné postihnout okem: barvy, tvary, nepořádek 
nebo harmonii.

2. Sluch
Spočítejte, kolikrát jste odpověděli ano u otázek  

č. 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46 
a 48. Je-li jich 8 a více, znamená to, že vaším nejaktiv- 
nějším smyslem je sluch. Čím víc se počet kladných od- 
povědí v této skupiny otázek, zejména blíží-li se k šest-
nácti, tím je vaše zvukové vnímání více vyvinuto. Je 
pravděpodobné, že používáte častěji než ostatní lidé slo-
va a výrazy, spojené se sluchem: „To je neslýchané!“, 
„Slyšeli jste to?“ nebo „Nějak vás poslední dobou není 
slyšet!“ a podobně. Tento člověk silně reaguje na všech-
ny druhy zvuků, velkou důležitost přikládá slovům a je 
pro něho důležitá hudba i jiné zvukové efekty.

3. Vjemy
A nyní spočítejte, kolikrát jste odpověděli kladně 

v následující skupině otázek: č. 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 
25, 28, 29, 30, 25, 38, 41, 44 a 47. Pokud jste odpově-
děli kladně víc než osmkrát, jste vjemově orientovaný 
typ. I tady platí: čím víc se počet kladných odpovědí 
blíží šestnácti, tím je tento smysl vyvinut ostřeji. S nej-
větší pravděpodobností používáte často (nebo alespoň 
častěji než ostatní) výrazy jako „Nesnáším atmosfé-
ru v tomto domě“, „Vaše pozornost mne velmi dojala“, 
„Vycítil jsem jejich vřelou náklonnost“ a podobně.

4. Smíšený typ
Pokud vám vyšel ve všech třech skupinách otázek 

přibližně stejný počet kladných odpovědí, znamená to, 
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že máte přibližně stejně vyvinuty všechny smysly, jste 
tedy smíšený typ. Jestliže jich je všude méně než osm, 
hovoří to o tom, že vaše smysly zůstaly spíše nevyvinu-
ty a i vaše vnímavost  je rozvinuta chabě. To může být 
důsledkem energetického znečištění, o němž jsme ho-
vořili dříve. Negativní emoce  a myšlenky  otupují vní-
mání a zanášejí emocionálním odpadem smysly, skrze 
něž získáváte informace z okolního světa. V tomto pří-
padě musíte začít pracovat sami se sebou, starat se o své 
jemné struktury a věnovat se jejich očistě ; pak bude va- 
še vnímání brzy zase jasné a čisté. Neváhejte a začněte 
s touto činností ihned – a po nějaké době se vraťte k na-
šemu testu. Změny uvidíte okamžitě!

Teď už toho o sobě víte více, že ano? Nyní může-
te směle přistoupit ke správnému zařizování vlastního 
domova  v souladu s tím, jaký ze smyslů je pro vás nej-
důležitější. Avšak pozor, i tady existuje jedno ale. Po-
kud bydlíte sám anebo máte vlastní pokoj, pak můžete 
dělat vše v plném souladu s vlastní individualitou. Po-
kud v bytě bydlí více osob, vaše rodina, pak se musíte 
zajímat i o to, k jakému smyslovému typu náležejí oni. 
Pamatujte, že doma se musejí všechny osoby cítit po-
hodlně. Jestliže vám nečiní potíže usnout u televize, za-
tímco vašemu partnerovi se těžce usíná třeba i jen kvůli 
příliš hlasitě tikajícímu budíku, nekritizujte ho za to ani 
ho nehubujte. Raději popřemýšlejte, jak byste mohli si-
tuaci vylepšit, abyste se dobře cítili oba: v uvedeném 
případě pomůže vyměnit hlučný budík v ložnici za ta-
kový, který netiká. V případě, že patříte k výrazně zra-
kově orientovanému typu, je dokonce žádoucí, abyste 
budík v obchodě vybrali vy, protože pro vás je vzhled 
nové věci mnohem důležitější než pro partnera.

Náš jednoduchý psychologický test může pomoci 
lépe pochopit sebe sama i jiného člověka, a tím pádem 
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naladit klid a harmonii v rodině. Už se nemusíte hádat 
kvůli maličkostem, musíte jen znát zvláštnosti, jakými 
svět vnímá váš partner.

A nyní se podíváme, jak zařídit vlastní domácnost , 
abyste se v ní cítili dobře a aby netrpěl zrak, sluch ani 
cit nikoho z členů rodiny (podle toho, co je pro každé-
ho z nich důležitější).
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