
Odvážné, ale jednoduché 

Psychopati, sociopati, deprivanti atd. (dále jen 

predátoři), jsou podle mého „nový“ druh 

člověka. Slovem „nový“ ve skutečnosti myslím 

jiný druh, protože predátoři se vyskytuji mezi 

lidmi již od pradávna, avšak až dnes se je 

snažíme pochopit, snažíme se o nich něco zjistit, 

jsme jimy magneticky přitahováni a proč? 

Protože mají to, co my chceme. Nemají strach, 

jsou odvážní, jsou egoističtí, chladní, myslí jen na 

své potřeby a ty taky naplňuji bez ohledu na 

druhé apod. 

Ne každý si to přizná, ale tyto vlastnosti byste 

chtěli vlastnit také, ale ono to nejde, brání vám 

v tom totiž city, morální zásady aj. Proč jsou 

seriály jako Dexter nebo Dr. House tak 

populární? Protože hlavními protagonisty jsou 

právě predátoři, kterými jsme tak magneticky 

přitahováni. 

Jak to je s tím druhem? 

Rozdělme si to jednoduše na dva druhy. 



 PREDÁTOŘI 

Psychopati, Sociopati, Deprivanti, Manipulátoři 

atd.. 

OBĚTI 

Tím je myšlena většina populace, tedy 

„normální“ lidé. 

Stejně jako všechny OBĚTI nejsou stejný, tak i 

PREDÁTOŘI nejsou stejný. Jedna OBĚŤ může být 

introvertní, inteligentní, samotářský člověk, 

druhá OBĚŤ může být extrovertní a společenská 

a můžeme jít více do hloubky. Introvert 

rozhodně není synonymum ke slovu samotář, 

stejně tak extrovert nutně nemusí být 

společenský. Proto mi přijde velmi hloupé a 

krátkozraké sledovat jednotlivé znaky u 

PREDÁTORŮ, protože to vám ve skutečnosti nic 

neříká, je to jen souhra náhod, že právě při této 

studii jste zjistili, že většina testovaných subjektů 

byli zdatný manipulátoři, nebo že měli převážně 

vysoké skóre v testu IQ. 



Velmi důležité je pochopit jak tento druh lidí 

myslí, jak vidí svět, jak vidí vás a jakou mají 

strategii života. A za tímto účelem také vzniká 

tato kniha, protože je nezbytné, abyste pochopili 

druhou stranu, protože jedině tak budete 

schopni se bránit a jedině tak přežijete. 

Za koho vlastně kopeš? 

Já jsem predátor, nejsem oběť, to však nic 

neznamená. Svůj život jsem totiž oddal tomu 

pokusit se změnit, nebo při nejmenším pochopit 

váš styl života a naučit se žít v klidu, i když je to 

velmi těžké a je to běh na dlouho trať, věřím, že 

jednoho dne se mi to povede, protože mám 

velmi jednoduchou možnost vás pozorovat, ale 

co vy? Víme, že predátory nepoznáme do té 

doby, dokud to oni sami nebudou chtít..jakou 

šanci jste tedy ve skutečnosti měli vy? Prakticky 

nulovou, že? A proto se právě snažím vyrovnat 

skóre psaním této knížky, která vám dá možnost 

pozorovat predátory, stejně jako já mám 

možnost pozorovat oběti. 



A co víc vám může tato kniha dát? Třeba jste se 

až do teď nezamysleli nad myšlenkou „jsem oběť 

nebo predátor?“. Pokud jste predátor, je velmi 

pravděpodobné, že už víte, že jste predátor, ale i 

přes to tu je část lidí, kteří to opravdu neví a 

zjistí to až po přečtení knížky. Pokud jste oběť, 

pravděpodobně jste se již někdy setkali ve svém 

životě s člověkem, který vás magneticky 

přitahoval, byl to možná váš vzor, možná to byl 

váš nejlepší přítel, po celou dobu jste však měli 

takový divný pocit, možná pocit „tady něco 

nehraje“, intuice vám říkala „ono to není tak jak 

se zdá“, možná vám to říkali i druzí lidé, ale 

nejspíš jste si až do teď nepřiznali, že to 

pravděpodobně byl váš predátor, který vás lovil. 

  



Nezbytný krok při cestě za poznáním 

Co považuji za nezbytný krok při cestě za 

poznáním světa predátorů je fakt, že celá tato 

kniha je jako skládačka a pokud jakoukoliv část 

ze skládačky postavíte samostatně, nebude 

dávat smysl, dokonce ani nebudete mít možnost 

poznat predátora. Pokud bude stát samostatně, 

nikdy nebudete mít jistotu, že právě mluvíte 

s predátorem, nebo obětí, která se jen jako 

predátor jeví, protože nejdůležitější je složit 

skládanku a opravdu pochopit myšlení 

predátoru, opravdu pochopit jak fungují, jedině 

pak je s jistotou poznáte. 

Když jsem poprvé byl u psycholožky a vydal jsem 

se na cestu poznání vašeho světa, byl to 

obrovský krok do neznáma, protože jsem poprvé 

v životě pochopil a uznal, že problém není ve 

vás, ale je ve mně (ve skutečnosti není ani ve 

mně ani ve vás, ale je v nás, to pochopíte časem, 

čtěte dál) a rozhodl se, že se to pokusím 

napravit, pokusím se to změnit. Tohle 

rozhodnutí bylo klíčové, protože jsem začal  


