III. Osiem potrzeb
wszystkich istot ludzkich

Czynnik

W

Potrzeba czuïoĂci, zainteresowanie tym, co cielesne, delikatne, ciepïe, co jest ěródïem przyjemnych doznañ. Potrzeba dotykania ib macania. Pragnienie przyjmowania ib dawania:
skïonnoĂÊ do oddawania siÚ ibdo przyjmowania.
NazwaliĂmy tÈ potrzebÚ kobiecoĂciÈ ib czuïoĂciÈ, wiedzÈc, ĝe ta potrzeba wystÚpuje równieĝ ubkaĝdej osoby pïci mÚskiej ibnawet powinna istnieÊ.

Czynnik

K

Potrzeba wykorzystania wïasnej siïy ğzycznej
ib jej wypróbowania. PrzyjemnoĂÊ przezwyciÚĝania oporu przez bycie „twardym”, wola przeciwstawienia siÚ ibpotÚga (siïa) uderzenia.
Dziaïanie ğzyczne przynosi dobre samopoczucie ğzyczne, ab panowanie nad przeszkodami
zwiÚksza zaufanie do siebie. Dochodzenie do
celu pomimo przeszkody rodzi uczucie potwierdzenia swojego „ja”, zwyciÚstwa.
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Czynnik

S

Ukierunkowanie socjalne, zbdwoma dyspozycjami:
SH Dyspozycja do pomagania, potrzeba czynienia dobra, potrzeba ğzycznego bycia zb bliskimi, zb bliěnimi, ze zwierzÚtami ib roĂlinami.
Zainteresowanie odnosi siÚ do wzrostu, ewolucji ibrozkwitu wszystkiego, co ĝywe.
SE Energia, energia wewnÚtrzna, psychiczna ib zainteresowanie energiÈ zewnÚtrznÈ we
wszechĂwiecie.
Jako energia wewnÚtrzna to odwaga, popÚd
do dziaïania ibpotrzeba ruchu, potrzeba zmiany
miejsca ib róĝnorodnoĂci, zaaferowanego dziaïania, potrzeba niezaleĝnoĂci, potrzeba wolnoĂci ib wola bronienia siÚ przed ograniczeniami
ib opiekÈ, mogÈcÈ doprowadziÊ do wybuchów
wĂciekïoĂci ib zïoĂci. Poszukiwane sÈ napiÚcie,
biegunowoĂÊ, zdziwienie, przygoda ibryzyko.

Zainteresowanie energiÈ zewnÚtrznÈ manifestuje siÚ ukierunkowaniem na wszystko, co siÚ
porusza, wszystko, co znajduje siÚ wbbiegu ĝycia, wszystko, co ma przejaw dynamiczny (ĝywioïowy). Moĝe to dotyczyÊ ruchów silników,
modyğkacji natury lub rozwoju ekonomicznego ibpolitycznego. Jest to potrzeba powodowania takich stanów ibdestrukcji wszystkiego, co
moĝe byÊ trwaïe ibniezmienne.
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Z

Potrzeba pokazywania: pokazywaÊ ibwidzieÊ,
patrzeÊ.
PokazywaÊ:
Czïowiek moĝe siÚ pokazywaÊ, lub pokazywaÊ
swoje dzieïo i, przez to, byÊ akceptowanym,
rozpoznawanym ibuznanym przez innych ludzi.
Wszystko, co moĝe byÊ podziwiane, obojÚtnie
gdzie ibwszystko, co moĝe zadziwiaÊ, wszystko,
co moĝe byÊ widziane, usïyszane lub zrobione,
co – na koniec – moĝe byÊ zaproponowane.
Potrzeba pokazywania siÚ przejawia siÚ wbpopÚdzie przedstawiania. Czïowiek moĝe sobie
nadaÊ ekspresjÚ, wyrazistoĂÊ. Gdy nie moĝe siÚ
pokazaÊ, lub pokazywaÊ swego dzieïa, to moĝe
pokazywaÊ dzieïa bliskich ib przedstawiaÊ je,
eksponowaÊ.
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Czynnik

WidzieÊ, patrzeÊ:
Czego to czïowiek nie lubiïby widzieÊ; teatr,
wystawa, demonstracje, telewizja... Lubimy
widzieÊ piÚkne rzeczy, mamy smak piÚkna,
potrzebÚ estetycznÈ ib reagujemy sprzeciwem
na to, co piÚkne nie jest.
Potrzeba pokazywania ib smak piÚkna speïnia
równieĝ istotnÈ rolÚ wb relacji miÚdzy pïciami,
miÚdzy partnerami.
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V

Inteligencja, rozum. Czïowiek ma potrzebÚ zrozumienia Ăwiata, potrzebÚ jasnoĂci intelektualnej, ma potrzebÚ poznania. Proces intelektualny:
• rozpoczyna siÚ zbdokïadnÈ percepcjÈ rzeczy;
• okreĂla rzeczy, nadaje im nazwÚ ibbuduje pojÚcia;
• liczy, mierzy, poddaje próbie, osÈdza, ocenia rzeczy;
• szereguje je, buduje kategorie, klasy;
• wprowadza je do zaleĝnoĂci logicznych ibwprowadza
reguïy;
• dochodzi do abstrakcji, do wniosku.
Ta potrzeba jest ubpodstawy woli poznania ibzrozumienia. Jest koniecznym warunkiem dla naszej orientacji
wb Ăwiecie. Jest niezbÚdna dla wszelkiego ksztaïcenia
zawodowego. Gdy brakuje inteligencji, bÚdzie bardzo
trudno dojĂÊ do ukoñczenia szkoïy. Jest wszakĝe oczywiste, ĝe dla pewnych zawodów czynnik V bÚdzie istotny, bÚdzie
miaï wiÚksze znaczenie, aniĝeli dla innych.

Czynnik

G

Duch. Potrzeba praktykowania dziaïalnoĂci duchowej ibtwórczej.
Wb „ego“ znajdujemy kreatywnoĂÊ, ěródïo twórczoĂci. Podmiot
zajmuje siÚ tym, czego nie ma, lub jeszcze nie jest rzeczywiste;
tym, co jest nieznane, nieĂwiadome, przyszïe, skryte, tym, które jest do odkrycia, ibideami. Funkcjami duchowymi sÈ: intuicja,
przeczucie, wiara, fantazja twórcza, natchnienie, idea.
Czïowiek duchowy jest kimĂ, kto szuka sensu, zwiÈzków, mÈdroĂci ibprawdy schowanej najgïÚbiej. Duch
przekracza granice rzeczywistoĂci, wb wymiarze poziomym – transgresja ibpionowym – transcendencja.
Rozum (V) ogranicza, wyznacza granice, realizuje,
konkretyzuje. Rozum staje siÚ sterylny bez duszy,
lecz bez rozumu duch (wola: G) pozostaje wb„przestrzeni urojonej”. Czïowiek duchowy „sïyszy” czasami wewnÚtrzny gïos, czuje siÚ wtedy przymuszony by iĂÊ za tym gïosem, za tÈ misjÈ ibjej wierzy.

Materia, substancja: konkret, to, co namacalne, dajÈce siÚ pojÈÊ
(uchwytne).
Czïowiek ma potrzebÚ chwytaÊ rzeczy, przytrzymywaÊ je
ibstwierdziÊ wbten sposób doĂwiadczalnie Ăwiat zewnÚtrzny.
Odchody sÈ dla czïowieka pierwszÈ substancjÈ doĂwiadczanÈ
wb czasie wydalania ib pierwszÈ „produkcjÈ”. Poprzez trening
czystoĂci dziecko doĂwiadcza zaleĝnoĂci od innych, która bÚdzie
fundamentalna dla jego przyszïego rozwoju.
Wydalanie ïÈczy siÚ zbpierwszÈ próbÈ wpïywu woli na naturalne procesy, abodchody sÈ dla czïowieka pierwszÈ doĂwiadczanÈ substancjÈ
ibpierwszÈ „produkcjÈ”. Zbdrugiej strony, poprzez trening czystoĂci dziecko doĂwiadcza zaleĝnoĂci od woli innych osób.
Kompromis, który uksztaïtuje siÚ wbfazie analnej ma
wpïyw na caïe póěniejsze ĝycie. Oto niektóre przejawy:
• WytworzyÊ „dzieïo”, realizacjÚ, „zrobiÊ”. ProduktywnoĂÊ – lub sprzeciw ib duma wyraĝajÈca siÚ
wbtym, by „nie chcieÊ zrobiÊ”.
• Odchody sÈ wydalone lub przytrzywane. Ta zdolnoĂc wpïywu przejawia siÚ póěniej jako: chcieÊ
„mieÊ” ib móc „dawaÊ”, jako: posiadaÊ ib straciÊ.
Wyksztaïca siÚ teĝ skïonnoĂÊ do posiadania ib do
kolekcjonowania.
• Odchody mogÈ byÊ obmacywane: rozwija siÚ wraĝliwoĂÊ dla materii, naturalnoĂci; wbszerszym sensie jest to stosunek do ziemi, do tego, co „ziemskie”, do gruntu ibdo gleby.
ByÊ „ugruntowanym”, wbsensie angielskiego „grounded”.
• Odchody sÈ okreĂlane jako „brudne”, bÚdÈ wiÚc „eliminowane”. Rozwija siÚ stosunek do nieczystoĂci ibdo kaïu zbjednej
strony, ibpotrzeba porzÈdku ibczystoĂci – zbdrugiej strony. Higiena i, póěniej, wszystkie czynnoĂci „uprzÈtania” (na przykïad usuwanie nieczystoĂci) znajdujÈ tutaj swojÈ podstawÚ.
• Rozwija siÚ wbten sposób doĂwiadczenie tego, co „odchodzi”
ibczego „juĝ nie ma”, wiÚc jest ulotne. Wbpewnych okolicznoĂciach opïakujemy przeszïoĂÊ ibpragniemy jÈ zatrzymaÊ choÊ
wbpamiÚci. Wbten sposób rozwija siÚ zainteresowanie ib„smak”
dla przeszïoĂci, dawnych rzeczy ibmoĝliwoĂÊ ich zachowania,
pragnienie ich odrestaurowania.
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Czynnik

O

OralnoĂÊ. Wszystko, co ma zwiÈzek zbustami.

ON Potrzeba karmienia ib zainteresowanie
wszystkim, co ma zwiÈzek zbpokarmem.

OR Potrzeba mówienia. Potrzeba rozprawiania
/ gawÚdzenia, mówienia, komunikowania ma
znaczenie centralne dla naszej zdolnoĂci relacji
ibkontaktu zbbliěnimi.
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