
Ste schopní vyvarovať sa chýb? 

 

Odpovede označte pod textom otázok. 

 

1. Stalo sa vám niekedy, že ste urobili chybu, ktorej následky ste pociťovali celé mesiace, či roky? 

2. Dalo sa chybe, ktorú máte na mysli, predísť? 

3. Stáva sa vám, že trváte na svojom názore, hoci nie ste stopercentne presvedčený o jeho správnosti? 

4. Rozprávali ste niekomu z vašich najbližších o svojej životnej chybe? 

5. Myslíte si, že v určitom veku nemožno charakter človeka už zmeniť? 

6. Keď vám niekto spôsobí drobnú nepríjemnosť, dokážete nad ňou mávnuť rukou a na celú vec 

zabudnúť? 

7. Zdá sa vám, že sa vám smola lepí na päty? 

8. Považujete sa za človeka so zmyslom pre humor? 

9. Pokiaľ by ste mohli zmeniť najdôležitejšie obdobie vo svojej minulosti, zariadili by ste si život ináč? 

10. Riadite sa pri prijímaní rozhodnutí, týkajúcich sa vašej osoby viacej rozumom ako emóciami? 

11. Je pre vás nepríjemné každodenné rozhodovanie o rôznych maličkostiach? 

12. Využili ste niekedy pri dôležitých životných rozhodnutiach rady či pomoci osôb mimo vašich 

najbližších? 

13. Spomínate často na chvíle, ktoré ste vnímali ako trápne alebo nepríjemné? 

14. Ste spokojný sám so sebou? 

15. Stáva sa vám, že požiadate niekoho o prepáčenie, hoci si nemyslíte, že je vina na vašej strane? 

 

1-3-5-7-9-11-13/ za kladnú odpoveď 10 bodov 

2-4-6-8-10-12-14-15/ za zápornú odpoveď 10 bodov 

Za odpoveď neviem – si započítajte 5 bodov 

 

100-150 bodov: Výnimočná schopnosť komplikovať si život. Ste asi už v štádiu, že chyby pokladáte za 

úspechy. Ste pravdepodobne na najlepšej ceste urobiť ďalšie chybné rozhodnutia, ktoré znepríjemnia život 

vám aj vašim najbližším. Poraďte sa s niekým, koho názor si vážite – lepšie bude, ak to bude viac ľudí. 

50-59 bodov: To, čo pokladáte za veľkú chybu v minulosti, vyplýva skôr z vášho príliš kritického pohľadu na 

seba. Vaša opatrnosť nie je vždy zárukou životných úspechov. Nerobiť chyby neznamená nerobiť radšej nič. 

0-45 bodov: V najbližšej dobe vám nehrozí, že by ste sa dopustili životnej chyby. Samozrejme, zárukou toho 

ste vy sám. Máte dosť vlastností, ktoré umožňujú človeku plánovať a predvídať budúcnosť. Vyznačujete sa aj 

silnou vôľou. Značne sa podieľate na utváraní vlastne budúcnosti. Treba len dúfať, že nezanedbávate ani 

citovú stránku svojej osobnosti. 


