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Moudrý člověk je ten, jenž studuje všechny stránky problému nebo situace předtím, 

než dojde k závěrům a akcím, které by mohly později ukázat, jak hodně se mýlil. 

Bláznivý člověk to dělá opačně. Typ člověka, který se v této souvislosti rychle 

vybaví, je ten, který se rychle nadchne, ale bohužel také stejně rychle se zapře 

a odmítne. Takoví lidé postrádají trpělivost a myšlenkovou důslednost. Mají sklony 

se povyšovat ve své opravdové sebelásce, která je činí nelítostnými v posuzování 

druhých. Většinou si vůbec neuvědomují, jak zmámené jsou jejich činy 

a rozhodnutí. 

Takoví lidé nejsou ve své podstatě pro skupinu bez užitku. Skutečně, když jsou 

okolnosti příznivé, mohou být v mnoha směrech užitečnými spolupracovníky. Když 

se ovšem události vyvíjejí proti jejich očekávání, mohou se z nich stát velice 

destruktivní jedinci, se kterými se dá jen těžko vycházet. Ve skupinách po celém 

světě je jich takových mnoho, kteří ohrožují vzácnou jednotu celku.  

Častým problémem v pracovních skupinách je ten, kdo se jen velice málo podílí na 

skupinovém úsilí a přesně z tohoto důvodu zamořuje skupinu neustálou kritikou. 

Takoví lidé cítí zlobu a závist, že ostatní toho dělají více a užitečnější práci, ale 

sami tomu nejsou ochotni obětovat svůj čas, aby dělali totéž.  Zřídkakdy si 

uvědomují, že neustálý proud jejich kritiky je pro jednotu skupiny a její pohodu 

hluboce destruktivní. 

Pak jsou takoví, kteří slibují svůj čas a energii, ale velice často zjišťují, že své 

nabídce nejsou nakonec schopni dostát. Je mnoho triků, které provádějí takoví 

napůl zapálení, napůl zapojení lidé, když noří své bázlivé prsty do nelítostných vod 

opravdové skupinové práce. V ideálním případě to přichází z duše a tam, kde je 

zájem duše, tam je jakkoli těžká práce vítaná a radostná, ne jako obtíž nebo oběť, 

ale prostě jako dychtivě provedený skutek služby. 
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