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Skupina IV
Osamělost

Podklady ke 
stažení

IV. Osamělost

Žabernatka - Water Violet
Netýkavka - Impatiens
Vřes - Heather
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Žabernatka – Water Violet
Netýkavka - Impatiens

Vřes - Heather

Žabernatka – Water Violet
jako typ

• Emocionálně chladný, odtažitý, 
vyhýbá se společnosti, žije ve 
svém vlastním světě

• Chybí mu základní sociální 
dovednosti, jako empatie, 
společensky si popovídat, navázat 
přátelství nebo najít si partnera

• Redukovaná mimika

Žabernatka – Water Violet
jako typ

• Ostatní ho mohou vnímat jako 
namyšleného

• Často talentovaní
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Žabernatka – Water Violet
jako stav

• Jako sekundární stav po stěhování, při 
příchodu do skupiny odlišných lidí, má 
pocit, že tam nepatří, že nezapadl

Žabernatka –
Water Violet

• Srovnej:
• Bílá lesní réva - Clematis (pasivní, stažení do 

sebe, odpojeni od okolního světa, žijí si ve 
svém vlastním světě fantazií)

• Buk - Beech (nadměrně kritický, stále hledá 
na ostatních chyby, arogantní, namyšlený, 
vyloučený ze sociální skupiny)

Netýkavka - Impatiens

• Napjatý, nervózní, podrážděný, snadno 
vybuchuje, potom se zase rychle uklidní

• Nechte mě být!

• Prakticky orientovaný

• Stále pod časovým tlakem, chce, aby 
všechno bylo ihned hotovo, chce být co 
nejrychleji zdravý

• Nemá trpělivost s pomalými lidmi

• Raději si dělá věci sám, než aby se vázal 
na někoho pomalého
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Netýkavka - Impatiens

• Srovnej:
• Třešeň - Cherry Plum (strach ze ztráty 

sebekontroly, může snadno 
vybuchnout, záchvaty vzteku u dětí)

• Sporýš - Vervain (vztek, rozhořčení, 
rebel)

• Cesmína - Holly (nenávist, vztek, 
pomstychtivost)

• Vinná réva - Vine (dominantní, 
diktátorský, krutý, necitlivý)

Vřes – Heather
jako typ

• Touží po společnosti, velmi 
upovídaný

• Chce být vždy ve středu 
pozornosti

• Provokativní oblečení, dětský, 
vychloubá se

• Vysává energii ostatních lidí

• Sobecký, sebestředný

Vřes – Heather
jako stav

• Soustředí se na svůj (často 
nevýznamný) problém, mluvení mu 
pomáhá

• Často u malých dětí (zlobí) a starých 
lidí (časté telefonáty, zveličování svých 
zdravotních potíží, opakované 
návštěvy lékaře) – snaží se upoutat 
pozornost



02.01.2022

5

Vřes - Heather

• Srovnej:
• Čekanka - Chicory (opičí láska, 

manipulativní, snaží se získat lásku  a péči
svými tělesnými potížemi)

• Řepík - Agrimony (přecitlivělý na 
konflikty, skrývá své starosti za 
žertováním, upovídaný, miluje 
společnost, příjemný, bavič)

• Chmerek - Scleranthus (proměnlivá 
nálada, neschopen rozhodnout se mezi 
dvěma věcmi)

• Kejklířka - Mimulus (strach z nemoci)

Osamělost
• Žabernatka - Water Violet – chybí mu základní 

společenské dovednosti, chladný, odtažitý, je rád 
sám, pocit, že do skupiny nezapadl, na ostatní může 
působit jako namyšlený a povýšený, 
stav: má pocit, že do skupiny nezapadl

• Netýkavka - Impatiens – uspěchaný, nervózní, 
podrážděný, snadno vybuchuje, stálý pocit časového 
tlaku

• Vřes - Heather – upovídaný, vychloubá se, 
dětinský, chce být stále ve středu pozornosti, 
stav: zdravotní potíž poutající pozornost, děti nebo 
staří lidé stále vyžadující pozornost

V příštím videu uvidíte…
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Naučil jsem se tichost od povídavých, toleranci od
netolerantních a laskavost od nelaskavých, co je ale
zvláštní, jsem těmto učitelům nevděčný.

Khalil Gibran


