
Zmýšľanie Siroty

Vidí Boha ako pána

Nezávislý / Spolieha sa sám na seba/Potreba kontroly

Neistý / Postráda pokoj

Usiluje sa o pochvalu, uznanie a prijatie človeka

Potreba dokázať si niečo a snaha spraviť dojem na Boha a 
na iných, motivácia slúžiť chýba

Pocit povinnosti a potreby zaslúžiť si skutkami Božiu 
priazeň, motivácia chýba

“Musí” byť svätý na to, aby ho Boh žehnal. Pocit viny a 
hanby.

Seba-neprijatie, nespokojnosť so sebou samým, 
porovnávanie sa s inými

Hľadá potešenie v nepravých záľubách: závislosti, 
nutkania, únik, zaneprázdnenosť, prehnane aktívny v 

náboženských veciach.

Súťaživosť, súperivosť, žiarlivosť voči úspechu & pozícii 
iných

Obviňovanie a zosmiešňovanie iných, aby som vyzeral 
lepšie.

Vidí autoritu ako nevyhnutné zlo, nedôveruje iným, chýba 
prispôsobivosť & podriadenosť zo srdca

Ťažko prijíma spätnú väzbu & napomenutie, vždy musí 
mať pravdu a preto býva často zranený, nie je otvorený pre 

nápravu.

Opatrný a podmienený, závisí od konania iných, snaha 
mať naplnené vlastné potreby.

Podmienená & Vzdialená

OTROCTVO

Cíti sa ako Sluha/Otrok

Duchovne ambiciózny, túžba dosiahnúť ďaľší duchovný 
level a uznanie, snaha byť videný a mať reputáciu 

duchovne zrelého človeka. Hnaný výkonom. 

Ak niečo v živote chceš, tak si to budeš musieť zaslúžiť.

OBRAZ BOHA

VZŤAH K INÝM

POCIT BEZPEČIA

TÚŽBA PO PRIJATÍ

MOTÍV PRE SLUŽBU

MOTÍV PRE DUCHOVNÉ AKTIVITY

MOTÍV PRE SEXUÁLNU ČISTOTU

SEBAOBRAZ

ZDROJ POTEŠENIA

VZŤAH S ROVESNÍKMI

JEDNANIE S CHYBAMI INÝCH

VNÍMANIE AUTORITY

VNÍMANIE NAPOMENUTIA

PREJAV/CHÁPANIE  LÁSKY

VNÍMANIE BOŽEJ PRÍTOMNOSTI

STAV

POZÍCIA

VÍZIA

BUDÚCNOSŤ

Zmýšľanie Synov & Dcér
Zmýšľanie Syna & Dcéry

Vidí Boha ako milujúceho Otca

Vzájomne závislý/vedomý si svojej potreby

V pokoji a klude

Plne prijatý skrze Božiu lásku & ospravedlnený z milosti

Služba, ktorá pramení z hlbokej vďačnosti za Božiu 
bezpodmienečnú lásku & prijatie

S potešením a ľahkosťou

“Chce” byt svätý.  Nechce, aby čokoľvek bránilo vzťahu s 
Otcom.

Pozitívny a zdravý, pretože pozná svoju hodnotu v Bohu.

Vyhľadáva čas v tichosti a samote preto, aby odpočíval v 
Otcovej prítomnosti a láske.

V pokore a jednote si váži iných a teší sa z ich úspechu & 
požehnania.

Neprikrýva hriech, ale prikrýva ľudí, ktorí zlyhali láskou a 
hľadá ich obnovu skrze ducha lásky a nehy.

Rešpektujúci, úctivý, vidí ich ako Božích služobníkov 
poslaných pre jeho dobro.

Dokáže prijať napomenutie & spätnú väzbu ako požehnanie 
a súčasť duchovného rastu. Chce, aby boli jeho slabosti 

prinesené do svetla & bolo s nimi jednané.

Otvorený, trpezlivý a pozorný. Ochotný obetovať sa a vzdať 
sa svojho preto, aby mohli byť naplnené potreby iných.

Blízka & Intímna.

SLOBODA

Cíti sa ako/Vie, že je Syn & Dcéra

Denne zažívať Otcovskú bezpodmienečnú lásku a prijatie a 
s týmto postojom byť vyslaný  do Božej rodiny & sveta ako 

reprezentant Jeho lásky.

So synovstvom prichádza aj dedičstvo Božích detí
www.otcovdom.com

http://www.otcovdom.com
http://www.otcovdom.com

