
IV. Znaczenie potrzeb
S dzimy, e tych osiem czynników wyczerpuje istot  po-

trzeb cz owieka i e ka dy cz owiek usi uje zaspokoi  wszyst-
kie te potrzeby. Mog  one by  zaspokojone w wielu dzie-
dzinach. Jedn  z tych dziedzin jest aktywno  zawodowa. 
Innymi dziedzinami s  mi o  i przyja , odpoczynek i czas 
wolny i, wed ug Szondiego, równie  losy w chorobie i mierci. 

 Potrzeby te mog  by  
zaspokajane kolejno wed ug 
swego nasilenia i by  fawory-
zowane, lub odwrotnie: mog  
by  t umione (bardziej lub 
mniej silnie) przez wp yw 
otoczenia lub wychowanie. 
Jest równie  mo liwe, e 
w czasie wzrostu i rozwoju 
osobistego niektóre z tych 
potrzeb wysuwaj  si  na 
pierwszy plan, podczas gdy 
przedtem by y utajone.

Nie tylko si a potrzeby, mo e si  zmienia , lecz tak e zmie-
nia si  jej jako . Mo e ona si  zmienia  nast puj co:

1. przez po czenie, wi zanie, sprz enie z innymi potrze-
bami;

2. przez zak ócony rozwój, który mo e spowodowa  nad-
mierny przerost lub deformacj ;

Tytu em ilustracji tabela poni ej ilustruje napi cia mi dzy 
reakcjami czystymi, reakcjami s abymi i zdeformowanymi.
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Manifestacja normalnej 
potrzeby

Brak lub niedostateczno  
potrzeby Deformacja potrzeby

W
Delikatno , sk onno  do do-
zna , do przyjmowania i do od-
dania si  partnerowi w relacji.

Ma a sk onno  do zrze-
czenia si . Sam nie mo e 
zatrzyma  i odmawia przyj-
mowania.

Uleg y, ulegaj cy wp ywom; 
atwy do zwodzenia, nienormalne 

stosunki seksualne.

K Si a  zyczna, wytrwa o , si a 
uderzania.

Brak twardo ci, ma a zdol-
no  doj cia do celu.

Brutalny  zycznie, agresywny, 
burzyciel, sadysta.

S
SH

SE

SE

Sk onno  socjalna. 
Gotowo  do pomocy, potrzeba 
czynienia dobra. Przedmiotem 
jest rozwój i rozkwit wszystkie-
go co jest ywe.

Brak udzia u psychicznego, 
oboj tno .

Kra cowo: pop d do pomocy 
i chronienia (nadopieku czo ). 
Moralizm, przesadna dobro , 
skrajna wiadomo . Skrupulat-
no , wiara w autorytet.

Energia wewn trzna: odwaga, 
pop d do dzia ania, potrzeba 
ruchu, upodobanie do ryzyka.

Brak odwagi, bierno , brak 
przyjemno ci z ruchu.

Silne wzburzenia, wzruszenia: 
w ciek o , gniew, nienawi  / 
wrogo , zemsta, zazdro . Mani-
festacja wzrusze : mord, reakcje 
padaczkowe.

Energia zewn trzna: poszuki-
wana jest ka da posta  dynami-
zmu (si y).

Brak zainteresowania dla 
zmiany otoczenia.

Szale stwo przy kierownicy, 
terroryzm.

Z

Potrzeba pokazywania, potrze-
ba wyra ania siebie.
Zmys  estetyczny: lubi  widzie  
pi kne rzeczy i nadawa  im 
kszta t.

Blok w pokazywaniu siebie, 
l kliwo , Brak zaufania do 
siebie.

Pró no , blef, potrzeba przyci -
gania wsz dzie podziwu dla siebie, 
reakcje histeryczne.

V

Inteligencja, rozum, pragnienie 
jasno ci intelektualnej, pop d 
do poznania.

Brak koncentracji, brak 
zmys u porz dku i jasno ci, 
zaburzenia w uczeniu si , 
brak woli do nauczenia si .

Zachowanie przymusowe. My le-
nie kra cowo u ytkowe i funkcjo-
nalne; punkt widzenia skoncen-
trowany na przychodzie. Sceptyk, 
pedant, formalista, ograniczony, 
surowy, nieczu y, katatoniczny.

G
Umys  i duch. 
Potrzeba twórczo ci. Ogarni -
cie przez natchnienia i pomys y.

Brak wyobra ni, ma o 
twórczo ci. Niezdomy by 
wierzy .

Fantasta, irrealista, spekulatyw-
ny, brak sensu realno ci. Nie stoi 
na ziemi. Reakcja paranoiczna, 
paniczny niepokój, halucynacje.

M

Materia, substancja, produk-
tywno , d no  do posia-
dania. Zainteresowanie dla 
przesz o ci, dla starych rzeczy. 
Czysto , higiena.

Brak czysto ci, sta o ci 
i wytrwa o ci.

Sk pstwo. Nie mo e przyzwyczai  
si  do nowo ci, staje si  depresyj-
ny gdy dotyka go strata.

O
ON

OR

Oralno .
Potrzeba pokarmowa, lubi 
dobrze zje .

Brak smaku do jedzenie. Alkoholizm, ar oczno , toksyko-
mania, frywolno , marnotrawstwo.

Potrzeba mówienia i komuniko-
wania si , zdolno  do kontak-
tów i do uczestnictwa.

Ma o kontaktów, brak zdol-
no ci wyra ania si  ustnie.

Kra cowa potrzeba naprzy-
krzania si . Nie umie przerwa  
kontaktu, ci gle mówi.


