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1. Inteligence a intuice – zdroje 
tvůrčího bohatství

„Inteligence sama o sobě a všude tam, kde nestojí po boku 
stejně silná vůle, nemá žádnou hodnotu, protože nedoká-
že dosáhnout až do hlubin svědomí.“

Josef von Eichendorff 

Inteligence: duševní energie

Mnozí lidé již někdy přemýšleli, jaké druhy energií 
působí v nás a v našem okolí. Jestliže bouchneme pěstí  
do stolu nebo zvedneme činku, použijeme k tomu těles-
nou energii. Ale jestliže přemýšlíme, rozhodujeme se, 
jestliže něco prožíváme, cítíme nebo milujeme, začne pů-
sobit zcela jiný druh energie, a to energie duchovní. Člo-
věk se skládá z těla (= materiální energie), duše a ducha 
(= duchovní energie). Nehmotné součásti – duše a duch 
– představují osobnost člověka.

materiální         energie        nehmotná

ČLOVĚK

= osobnost

Tělo +
duch

a duše

↓ ↓
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Jeden patolog kdysi řekl: „Už jsem pitval hodně lidí, 
ale žádnou duši jsem ještě nikdy nenašel.“ Pokud by-
chom vycházeli z podobné výpovědi, dopustili bychom 
se omylu čistě materiálního myšlení. Abychom se dosta-
li na stopu intuitivní energii, budeme se muset mnohem 
více pohybovat na nemateriální úrovni, „myslet duševně“ 
a nespoléhat pouze na čistý intelekt.

„Naše skušenosti nám ukázali, že člověk může kultivovat 
svůj intelekt až k obdivuhodným výkonům, aniž by se při-
tom stal pánem své duše.“

Hermann Hesse

Inteligence je forma čistě duchovní energie, nepřed-
stavuje tedy nic tělesného ani materiálního. Inteligence 
je součástí osobnosti, přesněji řečeno duše člověka. Toto 
pojetí dokládá i encyklopedie Brockhaus*, kde se říká: 
„inteligence tvoří hlavní součást osobnosti“. Pod heslem 
„inteligence“ v ní nalezneme následující definice:

• „Různě definovaný komplex duševních schopností,
často omezený na schopnost řešit konkrétní či abstraktní 
problémy.“

• „Schopnost abstraktního myšlení, vnímavosti, pamě-
ti a kreativity.“

Sociologie připisuje inteligenci společenské vrstvě 
intelektuálů, to znamená akademicky, umělecky nebo li-
terárně vzdělaným lidem. Jako intelektuál je označován 
člověk s vyšším duchovním vzděláním a intelekt je popi-
sován jako rozumové poznání. Brockhaus encyklopedie 
pojmenovala tuto vrstvu „elitou“.

* vícesvazková příručka v německém jazyku
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Elita si podle uvedeného pojetí zakládá na intelektu, 
což má být inteligence získaná prostřednictvím osvoje-
ných vědomostí. Bez povšimnutí přitom zůstávají hlavní 
znaky, jimiž se inteligence vyznačuje, vždyť vzdělávání 
srdce a dosažení určité univerzální moudrosti je pro elitu 
rozhodujícím faktorem.

Již Platon v souvislosti s inteligencí řekl: „Blaženosti 
člověk nemůže dosáhnout pouze prostřednictvím vědo-
mostí.“

Co je to tedy inteligence? A především: co je to intui-
tivní inteligence? V dnešní době se můžeme setkat s de-
finicemi nejrůznějších druhů inteligence: intelektuální in-
teligence (IQ), emocionální inteligence (EQ), spirituální 
inteligence, etické inteligence a inteligence srdce.

Inteligence, která bývá poměřována takzvaným inteli-
genčním kvocientem (IQ) na základě speciálních testů, se 
omezuje pouze na zjišťování inteligence intelektuální. To-
hle omezení bývá dnes právem rozebíráno a kritizováno, 
vždyť se jedná pouze o malou výseč. Psycholog Howard 
Gardner již v roce 1983 ve své knize Frames of mind (Di-
menze myšlení) zpochybnil zakořeněný způsob myšlení 
našeho IQ a hovoří o mnohonásobné inteligenci, čímž se 
snaží vyjádřit, že existují různé druhy. 

Za nejdůležitější schopnost člověka považuje intraper-
sonální inteligenci – do vlastního nitra zaměřenou schop-
nost porozumění sám sobě a jiným lidem. Podle Gard-
nerovy teorie je to cesta k sebepoznání: intrapersonální 
inteligence otevírá přístup k pocitům a činí je transparent-
ními. Gardner tak položil základní kámen pro model emo-
cionální inteligence. 

Tento pojem definovali a dále formovali i psycholo-
gové Peter Salavoy a John Mayyer. Daniel Goleman pak 
považuje emocionální inteligenci za inteligenci pocitů 



21

– rozumí tím síly a schopnosti srdce, schopnost empatie, 
dále schopnost vcítění, soucítění a porozumění, schopnost 
pečovat o druhé, spolupracovat a posilovat sociální vazby. 
Patří sem také ohleduplnost, zdvořilost, pocit zodpověd-
nosti, obezřetnost a sebekázeň.

„I nejtalentovanějším lidem hrozí ztroskotání na úte-
sech bezuzdných vášní a prudkých hnutí mysli. Kdo nemá 
kontrolu nad vlastním citovým životem, musí ve svém ni-
tru podstoupit zápasy, které způsobují zablokování schop-
nosti soustředěné práce a jasného myšlení,“ píše Daniel 
Goleman ve své knize o emocionální inteligenci. 

Definici pojmu inteligence můžeme tedy rozdělit  
na dvě velké oblasti: první část, označovaná jako inte-
lektuální inteligence, se omezuje na vědomosti, kterým 
je možné se naučit, na logické myšlení a rozum. Jestli-
že sem však nezahrneme také pocity, vnuknutí, poselství  
z „břicha“, smyslové vnímání a kreativitu, daleko se s tím-
to rozdělením nedostaneme a budeme se stále pohybovat 
jen straně rozumu. Ovládat nás bude levá mozková hemi-
sféra a naše rozhodování a jednání bude řídit rozum.

Pouze s pomocí intelektuální inteligence však v la-
byrintu života snadno zabloudíme. K tomu, abychom 
porozuměli životu a abychom ve všech oblastech živo-
ta byli dlouhodobě úspěšní a šťastní, budeme potřebo-
vat mnohem obsáhlejší inteligenci, která bude zahrnovat 
také naše pocity a intuici a umožní nám, abychom jednali  
a rozhodovali prozíravě a v univerzálním slova smyslu 
inteligentně.

„Ne intelekt, nýbrž inteligence může být Božská!“
Juliane Böcker

Zdraví a fungování mozku mají velmi silný vliv na in-
teligenci a schopnost rozhodování. Možnosti našeho vní-
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mání, myšlení a paměti podléhají též životnímu stylu. Dále 
musíme započítat také způsoby chování, jednání a stravo-
vací návyky (viz kapitola „Zdravé tělo“).

Znovu se dostáváme k různým druhům energií: po-
něvadž mozek sestává z materiální a duchovní energie, 
potřebuje pro udržení svého zdraví jak materiální, tak du-
chovní obživu.

Mozek, tento jedinečný spletenec nervů, se sklá-
dá z více než sta miliard nervových buněk. Naše smys-
lové vnímání a reakce jsou řízeny přes nervové dráhy  
z a do mozku.

Mozek můžeme přirovnat k vysoce výkonnému po-
čítači, i když podobné přirovnání poněkud pokulhává  
za skutečností, protože i ten nejkomplikovanější počí-
tač dokáže pouze zlomek toho, co lidský mozek. Přesto 
uveďme určitou smysluplnou paralelu: mozek funguje 
jako regulační a řídicí centrála lidského těla. 

V různých oblastech mozku jsou – podobně jako  
na různých discích v počítači – uloženy nesčetné infor-
mace, které si můžeme vědomě vyvolat. Ovlivňují však 
také podvědomě naše myšlení a pocity. Jakým druhem in-
formací naplníme kapacitu paměti, o tom si rozhodujeme 
sami. Dopustíme, aby nám zatěžující negativní myšlenky 
nebo informace zahltily „harddisk“? Nebo si pohlídáme, 
abychom si ukládali převážně pozitivní a pro další roz-
voj prospěšné informace? Svůj myšlenkový „software“ si 
můžeme navíc průběžně aktualizovat. Staré programy, jež 
vedou k utrpení, bolesti, strachu a nezdaru, lze nahradit 
novými, prospěšnými programy.

Všechny uložené informace označujeme souhrnně 
jako síť vědění.

Jestliže už v síti vědění uvíznou nějaké nové informa-
ce, zůstanou v určité oblasti zlehka viset, jen jako fábor-
ky. Snadno se pak může stát, jak popisuje Vera F. Birken- 
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bihl, že nové informace sítí pouze propadnou a v paměti 
se vůbec nezachytí. Čím všestrannější jsou naše zájmy, 
tím rozličnější oblasti naše síť vědění zahrnuje. My se 
pak dokážeme snáze zorientovat a objektivně rozhodovat 
v nejrůznějších oblastech, které jsou zapotřebí zejména 
pro dosažení úspěchu v zaměstnání. Ještě významnější 
roli však v rozhodujících okamžicích hraje nejdůležitější 
součást naší inteligence: intuice.

Intuice: poselství z nitra

Německá odborná literatura definuje intuici jako „ne-
sdělitelné pozorování stavu věcí bez účasti vědomého 
vnímání“. Filozofie charakterizuje intuici často jako zpří-
stupnění poznatků, které nejsou našemu rozumu dostup-
né prostřednictvím zkušenosti. Platon (427–347 př. n. l.) 
označoval „ideje za objekt duchovního pohledu“. Podle 
Aristotela (384–322 př. n. l.) „může být nesdělitelné po-
chopeno pouze intuitivně“. René Descartes (1596–1650) 
považoval „nejvyšší ideje za poznatelné pouze prostřed-
nictvím intuice“. Francouzský filozof Henri Bergson
(1859–1941) popsal přechod mezi rozumem a intuicí ná-
sledovně: „Rozum nemůže nikdy pochopit život, protože 
se jej snaží napasovat na svá schémata. Svět rozumu je 
vymyšlený. Pravá skutečnost se nám otevře, až když se 
do toku událostí vcítíme.“ Uvedené vcítění autor označuje 
slovem intuice.

Intuice je náš vnitřní směrový ukazatel a kompas  
na lodi života. Funguje však pouze tehdy, jestli je nasta-
ven na „zapnuto“. V druhé části knihy naleznete praktické 
návody, jak toho dosáhnout.
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Řeč duše

Řečí duše je náš vnitřní hlas, který je tichým, klidným 
a objektivním ukazatelem pocitů. Intuitivní neznamená 
totéž co impulzivní, a tak sem rozhodně nepatří euforie. 
Vnitřní hlas uslyšíme jen v okamžiku, kdy skutečně na-
sloucháme a kdy mu poskytneme dostatek prostoru. Ti-
chý vnitřní hlas je nejlépe slyšitelný v okamžiku, kdy mlčí 
myšlenky, emoce, přání i očekávání. Jen málo lidí však 
takového ideálního stavu dosáhne. Připadá následující 
scénář povědomý i vám?
 Svůj den jste si pečlivě rozplánovali od rána až  

do večera a ženete se od jednoho termínu ke dru-
hému, protože právě běžící projekt musí být hoto-
vý do konce měsíce. Navíc si děláte starosti kvůli 
hrozícímu krachu na burze. Synovy špatné známky 
ve škole vám způsobují bolení hlavy. Kde zůstal 
prostor pro intuici? Jak máte uniknout, když stále 
běžíte jako křeček na svém kolotoči?

 Jak často bychom chtěli mít určité záležitosti vy-
řízené natošup! Při činnostech vyžadujících zapo-
jení kreativity a ducha celí frustrovaní zjišťujeme, 
že nás nic nenapadá, a připadáme si úplně prázdní 
– podobně jako v následujícím příkladu:

 Jedna kolegyně měla za úkol vytvoření stručných 
anotací k třem různým přednáškám. Chtěla vše 
rychle „sfouknout“, ale po několika pokusech to 
vzdala, protože ji nic kloudného nenapadlo. V so-
botu odpoledne, když odpočívala na terase, se na-
jednou nápady samy vyrojily a během okamžiku se 
ocitly také na papíře.

 Další brzdu intuice představuje materialistický způ-
sob uvažování, který však částečně narušuje vnitřní 
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pocit, jenž nám může také ukázat správnou cestu. 
Pokud se obrátíme do svého nitra, vždy se nám to 
vyplatí, neboť jak v soukromém, tak v profesním 
životě znamená intuice mocný zdroj pro nalézání 
správných řešení a rozhodnutí. Čím lépe dokážeme 
tento pramen využít, tím častěji nalezneme na své 
cestě další dveře otevřené. 

Poselství z „břicha“ 

„Naslouchej svému břichu!“ hlásá motto mnohých kur-
zů pro úspěšné manažery. Odkud tento výrok pochází?

Pokud bychom se dotazovali lidí, lhostejno jaké národ-
nosti, kam by na svém těle nejlépe umístili vlastní pocity, 
emoce a intuici, ukázali by na jeho střed. Centrum pocitů 
se nachází v samém středu těla. Bude okolí pupku také 
pupkem světa?

Ve skutečnosti se přímo nad žaludkem nachází ob-
rovský spletenec nervových zauzlenin, který označujeme 
jako solar plexus (sluneční pleteň).

Americký neurolog a vědec Michael Gershon již  
v roce 1965 provokoval své kolegy výrokem, že mozek se 
nachází v břiše. Tvrdil, že lidské vnitřnosti jsou obaleny 
stovkami milionů nervových buněk s více neurony, než 
má celá mícha. Objevil, že mnohé nervové vzruchy, jež 
vyvolaly různá citová rozpoložení, nejsou svedeny do hla-
vy a uloženy tam, ale právě v „břišním mozku“. 

Teprve v roce 1981 další vědci ověřili a potvrdili vý-
sledky Gershonova bádání a všude ve světě se výzkumné 
týmy začaly věnovat studiu „druhého mozku“ (second 
brain). Původně se předpokládalo, že jednotlivé druhy 
buněk, účinné látky a receptory jsou v „břišním mozku“ 



26

vystavěny zcela stejně jako v mozku v hlavě. Nedávno 
však vědci přišli s předpokladem, že mnohem více nervo-
vých vláken vede z břicha do mozku než obráceně. Břicho 
vyživuje tedy mozek vícerým způsobem! Vědecký důkaz 
potvrdil domněnku tušenou mezi lidmi po celá tisíciletí.

Také různá ustálená slovní spojení a rčení hovoří  
o rozhodování se srdcem, například: „Běž, kam tě srdce 
táhne!“ nebo „Rozhodni se srdcem!“ Hovoříme o srdeč-
ních záležitostech a přáních. Srdce je v principu „pouze“ 
sval, který plní životně důležitou funkci, ale zároveň je 
také symbolem lásky a citů. Daný význam pochází z dob 
dávno minulých, kdy solar plexus nebyl ještě prozkou-
maný. Proto ústní lidová tradice srdci přiřkla roli, která 
správně náleží sluneční pleteni*. Jestliže jsou tedy pocity  
a rozhodnutí spojována se srdcem, ve skutečnosti se jedná 
o solar plexus.

Projevy intuice

Způsob intuitivního vnímání se často různí. U někte-
rých lidí převládají vizuální vjemy, tedy vnímají přede-
vším to, co vidí – jsou to vizuální typy. Jiné označujeme 
jako typy auditivní, ti vnímají velmi dobře sluchem. Ko-
gnitivní typ uvažující převážně logicky a matematicky má 
svůj protiklad v typu senzibilním, jenž zahrnuje osoby ori-
entované spíše citově.

Jednotlivé typy samozřejmě sotva nalezneme v čis-
té formě, protože každý člověk je v sobě nese zpravidla 
všechny, jen v různém poměru. Také lidské schopnosti 
se mohou v průběhu života měnit a intuitivní vnímání 
není bezpodmínečně závislé na příslušném typu. Přesto 

* jiný názov pro solar plexus
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se vizuálně nadaným lidem intuice ohlašuje často formou 
vnitřních obrazů, auditivním typům mnohdy jako hlas, 
jako by k nim nebo skrze ně někdo promlouval. Někdy 
se intuice projevuje i jako tělesný pocit – senzibilní typy 
mohou cítit brnění, pnutí nebo bodání, tíhu, či naopak leh-
kost, křečovité stahy nebo zvláštní ochablost.

A jak se projevuje intuice u vás? Zaměřte se na ni ně-
kdy. Uvědomělé vnímání posiluje schopnost naladění se 
na svůj vnitřní hlas. Přijměte jej, respektujte a nesnažte se 
křečovitě držet jiného způsobu vnímání.

Kognitivní typy reagují spíše na myšlenky než na poci-
ty, proto se u nich intuice prosazuje nejobtížněji – pomáhá 
si myšlenkami ve formě vysvětlivek nebo popisů. Opa-
trnost je však na místě! Vymezení se vůči rozumu není 
snadné, neboť se bude stále vracet zásadní otázka: zůstává 
intuice – řeč mé duše – hlasem moudrosti a pravdy?

Možná se budete divit, ale odpověď zní jasné ne!  
Ve skutečnosti se totiž může vnitřní hlas s moudrostí 
ztotožnit. V tom případě nás sice intuice činí inteligent-
nějšími a pomáhá nám ke správným rozhodnutím, ale  
na druhou stranu: kolikrát jste již ztroskotali, ačkoliv jste 
následovali vnitřní hlas? Anebo jste přinejmenším věřili, 
že to byl vnitřní hlas. V naší materiálně orientované době 
nedokážeme často rozlišit intuici od rozumem posilova-
ného ega. Silně racionálně založení lidé to mají obzvláště 
obtížné, poněvadž často zaměňují intuici s rozumovými 
argumenty.

Existuje ale ještě jedno zdůvodnění, proč by vnitřní 
hlas automaticky nemusel být také hlasem moudrosti:  
s pomocí intuice je sice možné pochopit, co je pro nás  
v daném okamžiku to pravé a správné, řeč duše však 
dokáže také klamat, poněvadž ji ovlivňují naše duševní 
vlastnosti. Co však přesně jsou duševní vlastnosti?
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„Lidská duše není samostatný orgán, naopak ovlivňuje 
všechny ostatní orgány; není tělesnou funkcí, nýbrž je vy-
užívá jako ruce a nohy; není ani schopností, ani rozumem, 
ani vůlí; je to podloží našeho bytí, na němž spočívají 
všechny schopnosti – nekonečnost, kterou nikdo nemůže 
skutečně ovládnout.“

Ralph Waldo Emerson

Z osobnosti, tedy duše a ducha, jež je nemateriálním 
druhem energie, pramení veškeré naše myšlení, pocity 
a chování. Inteligence včetně intuice, nadání, sklonů  
i charakterové vlastnosti tvoří jednotlivé součásti duše.

Z charakterových vlastností, nadání a celkové inteli-
gence sestávají vlastnosti duše. Podle toho, jak si kdo své 
vlastnosti rozvíjí, získává jeho intuice to či ono zaměření. 
Pokud se nám nebude dostávat odvahy, strach náš vnitřní 
hlas zcela překryje, a významně tím ovlivní rozhodování. 
Intuice bude podněcovat k souboji spíše optimistu než pe-
simistu. Kritikové možná budou tvrdit, že jim sice intuice 
něco doporučila, jiným však totéž zakázala.

Duševní vlastnosti

Inteligence                                   Talent

Charakterové vlastnosti 

↓ ↓↓
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Intuice nemusí být jen hlasem moudrosti nebo prav-
dy. K některým z nás promlouvá skrze rozum, u jiných 
funguje jako filtr, přes který duševní vlastnosti projdou 
a určitým způsobem se zabarví.

V druhé části knihy naleznete podrobnější rady, jak se 
na cestě přenést přes různé bludné kořeny. V cíli na vás 
čeká jasný a čistý duch i tělo, ničím nezakalená intuice, 
vnímání a následně také jednání. 

Splynutí ducha a ega

Pojem duch budeme v dalším textu chápat jako du-
cha univerza nebo moudrost univerza. Univerzum, po-
dobně jako obrovská knihovna, archivuje veškeré vědění  
a moudrost. Tato moudrost je Božská a je moudrostí kos-
mických nebo také přírodních zákonů. Klíč ke dveřím této 
knihovny si nosíme v sobě a je načase, abychom vstoupili 
dovnitř a něco si odnesli. Vstupní bránu nám otevírá vnitř-
ní hlas: intuice – duchovní energie, jejímž prostřednictvím 
s námi komunikuje Bůh a přírodní zákony. Pokud se roz-
hodneme vstoupit, můžeme získat mimo jiné i moudrost. 
Intuice však nemusí vždy s moudrostí univerza souhlasit. 

Jako protihráč univerzálního ducha totiž vystupuje 
ego, které promlouvá prostřednictvím rozumu. Slovem 
ego označujeme malé já-já-já, na rozdíl od Vyššího Já  
(ve smyslu duše). Jestliže budeme dále hovořit o egu, 
bude to sobecké ego, jež podléhá rozumu a jehož nadvlá-
da komplikuje přístup k vševědoucnosti. Myšlení egocen-
tricky zaměřených lidí často vychází z rozumu. V pozadí 
však nezřídka vězí nejistota, strach, nedostatečná sebedů-
věra a víra.


