
III. Osiem potrzeb 
wszystkich istot ludzkich

Czynnik W
Potrzeba czu o ci, zainteresowanie tym, co cie-
lesne, delikatne, ciep e, co jest ród em przy-
jemnych dozna . Potrzeba dotykania i ma-
cania. Pragnienie przyjmowania i dawania: 
sk onno  do oddawania si  i do przyjmowania. 
Nazwali my t  potrzeb  kobieco ci  i czu o-
ci , wiedz c, e ta potrzeba wyst puje rów-

nie  u ka dej osoby p ci m skiej i nawet powin-
na istnie .

Czynnik K
Potrzeba wykorzystania w asnej si y  zycznej 
i jej wypróbowania. Przyjemno  przezwyci -
ania oporu przez bycie „twardym”, wola prze-

ciwstawienia si  i pot ga (si a) uderzenia. 
Dzia anie  zyczne przynosi dobre samopoczu-
cie  zyczne, a panowanie nad przeszkodami 
zwi ksza zaufanie do siebie. Dochodzenie do 
celu pomimo przeszkody rodzi uczucie potwier-
dzenia swojego „ja”, zwyci stwa.
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Czynnik S
Ukierunkowanie socjalne, z dwoma dyspo-
zycjami:

SH Dyspozycja do pomagania, potrzeba czy-
nienia dobra, potrzeba  zycznego bycia z bli-
skimi, z bli nimi, ze zwierz tami i ro linami. 
Zainteresowanie odnosi si  do wzrostu, ewolu-
cji i rozkwitu wszystkiego, co ywe.

SE Energia, energia wewn trzna, psychicz-
na i zainteresowanie energi  zewn trzn  we 
wszech wiecie.

Jako energia wewn trzna to odwaga, pop d 
do dzia ania i potrzeba ruchu, potrzeba zmiany 
miejsca i ró norodno ci, zaaferowanego dzia-
ania, potrzeba niezale no ci, potrzeba wolno-
ci i wola bronienia si  przed ograniczeniami 

i opiek , mog c  doprowadzi  do wybuchów 
w ciek o ci i z o ci. Poszukiwane s  napi cie, 
biegunowo , zdziwienie, przygoda i ryzyko.

Zainteresowanie energi  zewn trzn  manife-
stuje si  ukierunkowaniem na wszystko, co si  
porusza, wszystko, co znajduje si  w biegu y-
cia, wszystko, co ma przejaw dynamiczny ( y-
wio owy). Mo e to dotyczy  ruchów silników, 
mody  kacji natury lub rozwoju ekonomiczne-
go i politycznego. Jest to potrzeba powodowa-
nia takich stanów i destrukcji wszystkiego, co 
mo e by  trwa e i niezmienne.

CzynnikCzynnik SS



Czynnik Z
Potrzeba pokazywania: pokazywa  i widzie , 
patrze .

Pokazywa :
Cz owiek mo e si  pokazywa , lub pokazywa  
swoje dzie o i, przez to, by  akceptowanym, 
rozpoznawanym i uznanym przez innych ludzi. 
Wszystko, co mo e by  podziwiane, oboj tnie 
gdzie i wszystko, co mo e zadziwia , wszystko, 
co mo e by  widziane, us yszane lub zrobione, 
co – na koniec – mo e by  zaproponowane.
Potrzeba pokazywania si  przejawia si  w po-
p dzie przedstawiania. Cz owiek mo e sobie 
nada  ekspresj , wyrazisto . Gdy nie mo e si  
pokaza , lub pokazywa  swego dzie a, to mo e 
pokazywa  dzie a bliskich i przedstawia  je, 
eksponowa .

Widzie , patrze :
Czego to cz owiek nie lubi by widzie ; teatr, 
wystawa, demonstracje, telewizja... Lubimy 
widzie  pi kne rzeczy, mamy smak pi kna, 
potrzeb  estetyczn  i reagujemy sprzeciwem 
na to, co pi kne nie jest.
Potrzeba pokazywania i smak pi kna spe nia 
równie  istotn  rol  w relacji mi dzy p ciami, 
mi dzy partnerami.
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Czynnik V
Inteligencja, rozum. Cz owiek ma potrzeb  zrozumienia wia-
ta, potrzeb  jasno ci intelektualnej, ma potrzeb  poznania. Pro-
ces intelektualny:

• rozpoczyna si  z dok adn  percepcj  rzeczy;
• okre la rzeczy, nadaje im nazw  i buduje poj cia;
• liczy, mierzy, poddaje próbie, os dza, ocenia rzeczy;
• szereguje je, buduje kategorie, klasy;
• wprowadza je do zale no ci logicznych i wprowadza  
 regu y;
• dochodzi do abstrakcji, do wniosku.
Ta potrzeba jest u podstawy woli poznania i zrozumie-
nia. Jest koniecznym warunkiem dla naszej orientacji 
w wiecie. Jest niezb dna dla wszelkiego kszta cenia 
zawodowego. Gdy brakuje inteligencji, b dzie bardzo 
trudno doj  do uko czenia szko y. Jest wszak e oczy-

wiste, e dla pewnych zawodów czynnik V b dzie istotny, b dzie 
mia  wi ksze znaczenie, ani eli dla innych.

Czynnik G
Duch. Potrzeba praktykowania dzia alno ci duchowej i twórczej. 
W „ego“ znajdujemy kreatywno , ród o twórczo ci. Podmiot 
zajmuje si  tym, czego nie ma, lub jeszcze nie jest rzeczywiste; 
tym, co jest nieznane, nie wiadome, przysz e, skryte, tym, któ-
re jest do odkrycia, i ideami. Funkcjami duchowymi s : intuicja, 

przeczucie, wiara, fantazja twórcza, natchnienie, idea. 
Cz owiek duchowy jest kim , kto szuka sensu, zwi z-
ków, m dro ci i prawdy schowanej najg biej. Duch 
przekracza granice rzeczywisto ci, w wymiarze po-
ziomym – transgresja i pionowym – transcendencja.
Rozum (V) ogranicza, wyznacza granice, realizuje, 
konkretyzuje. Rozum staje si  sterylny bez duszy, 
lecz bez rozumu duch (wola: G) pozostaje w „prze-
strzeni urojonej”. Cz owiek duchowy „s yszy” cza-
sami wewn trzny g os, czuje si  wtedy przymuszo-
ny by i  za tym g osem, za t  misj  i jej wierzy.
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Czynnik M
Materia, substancja: konkret, to, co namacalne, daj ce si  poj  
(uchwytne).
Cz owiek ma potrzeb  chwyta  rzeczy, przytrzymywa  je 
i stwierdzi  w ten sposób do wiadczalnie wiat zewn trzny.
Odchody s  dla cz owieka pierwsz  substancj  do wiadczan  
w czasie wydalania i pierwsz  „produkcj ”. Poprzez trening 
czysto ci dziecko do wiadcza zale no ci od innych, która b dzie 
fundamentalna dla jego przysz ego rozwoju.
Wydalanie czy si  z pierwsz  prób  wp ywu woli na naturalne pro-
cesy, a odchody s  dla cz owieka pierwsz  do wiadczan  substancj  
i pierwsz  „produkcj ”. Z drugiej strony, poprzez trening czysto-
ci dziecko do wiadcza zale no ci od woli innych osób. 

Kompromis, który ukszta tuje si  w fazie analnej ma 
wp yw na ca e pó niejsze ycie. Oto niektóre przejawy:
• Wytworzy  „dzie o”, realizacj , „zrobi ”. Produk-

tywno  – lub sprzeciw i duma wyra aj ca si  
w tym, by „nie chcie  zrobi ”.

• Odchody s  wydalone lub przytrzywane. Ta zdol-
no c wp ywu przejawia si  pó niej jako: chcie  
„mie ” i móc „dawa ”, jako: posiada  i straci . 
Wykszta ca si  te  sk onno  do posiadania i do 
kolekcjonowania.

• Odchody mog  by  obmacywane: rozwija si  wra -
liwo  dla materii, naturalno ci; w szerszym sensie jest to sto-
sunek do ziemi, do tego, co „ziemskie”, do gruntu i do gleby. 
By  „ugruntowanym”, w sensie angielskiego „grounded”.

• Odchody s  okre lane jako „brudne”, b d  wi c „eliminowa-
ne”. Rozwija si  stosunek do nieczysto ci i do ka u z jednej 
strony, i potrzeba porz dku i czysto ci – z drugiej strony. Hi-
giena i, pó niej, wszystkie czynno ci „uprz tania” (na przy-
k ad usuwanie nieczysto ci) znajduj  tutaj swoj  podstaw .

• Rozwija si  w ten sposób do wiadczenie tego, co „odchodzi” 
i czego „ju  nie ma”, wi c jest ulotne. W pewnych okoliczno-
ciach op akujemy przesz o  i pragniemy j  zatrzyma  cho  

w pami ci. W ten sposób rozwija si  zainteresowanie i „smak” 
dla przesz o ci, dawnych rzeczy i mo liwo  ich zachowania, 
pragnienie ich odrestaurowania.
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Czynnik O
Oralno . Wszystko, co ma zwi zek z ustami.

ON Potrzeba karmienia i zainteresowanie 
wszystkim, co ma zwi zek z pokarmem.

OR Potrzeba mówienia. Potrzeba rozprawiania 
/ gaw dzenia, mówienia, komunikowania ma 
znaczenie centralne dla naszej zdolno ci relacji 
i kontaktu z bli nimi.

CzynnikCzynnik OO


