
Vědomí chyb
Božena Cibulková

Chybami rozumíme skutky, které jsou nesprávně a nemoudře konány, ale nemají přímého 
zlého úmyslu, nevycházejí z nízce zaměřené pohnutky sobeckého, hrubě tvrdého a lstivého 
myšlení.

Jsou to nedostatky dokonalosti, větší či menší úchylky od člověku vytýčené zákonitosti vysoce 
mravního řádu života, který rozvinut a uskutečněn nese všeobecnou harmonii vztahů uvnitř i 
vně věcí a jevů.

Chyby nejsou skutky zla. Jejich vliv je však škodlivý tomu, kdo je koná.

Znevažují jeho život a odnímají mu právo na důstojnost, ušlechtilost a moudrost člověka.

Jsou to:

Myšlení příliš zaměřené na věci osobní a hmotné, tělesné.

City, které mají velmi malý okruh zájmů, chtějí jen blaho vlastní.

Mluva, jejíž jedinou náplní jsou běžné všední záležitosti, chyby druhých, neplodné posuzování.

Drobné pomluvy.

Nevhodná, nevěcná, zbytečná mnohomluvnost.

Hrubé vyjadřování.

Přílišné mluvení o sobě, svých schopnostech, možnostech, postavení a majetku.

Slabý zájem, lhostejnost k potřebám a utrpení bližních i celého lidstva v jeho těžkostech, 
nesnadném vývoji k obrodě a zušlechťování.

Nevšímavost k povinnostem plynoucím z postavení v rodině, na pracovišti a v celé národní i 
všesvětové společnosti.

Lpění na malichernostech a pomíjivých hodnotách i zevnějšku.

Přílišná a zbytečná péče o hmotný blahobyt a tělesné pohodlí.

Malý zájem a snaha o vyšší poznání a o duchovní život.

Velká nestřídmost v jídle a pití.

Velké hovění smyslovým žádostem.

Silná touha po vyniknutí zjevem nad jiné.

Malá snaha konat dobré, zapuzovat zlé, překonávat vnitřní slabost a malé vědění.

Labilita charakteru.

Velká žádostivost věcí.

Příliš mnoho přání.

Nedodržování závazků.

Neukázněná rozmarnost.

Přebujelá veselost.

Nedůstojné chování.

Prázdné žerty a vtipkování.

Neodpovědná a polovičatá práce.

Neustálé kritizování bez vážných a věcných důvodů.

Nevhodné žertování na účet druhých.



Neupřímnost v chování - jiné na jazyku, jiné v srdci.

Takzvané slabůstky a libůstky.

Předstíraná láska.

Láska malá a mdlá jak světélko svíčičky.

Slabá vytrvalost.

Nestálá věrnost a oddanost v přátelství.

Neuvědomělý, nerozvinutý vztah k Bohu.

Víra v srdci nezakotvená - jen ve slovech.

Bezdůvodná domýšlivost.

Neocenění práce, služby, námahy a dobra jiných.

Nevděčnost.

Neochota.

Nevlídnost.

Neskromnost.

Obelhávání v drobnostech.

Chabá naděje.

Neupřímnost.

Netrpělivost.

Vychloubavost.

Vymýšlení malých lží a podvodů.

Nešlechetnost.

Neukázněnost všeho druhu.
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