Zawodów BBT

SÈdzimy, ĝe tych osiem czynników wyczerpuje istotÚ potrzeb czïowieka ibĝe kaĝdy czïowiek usiïuje zaspokoiÊ wszystkie te potrzeby. MogÈ one byÊ zaspokojone wb wielu dziedzinach. JednÈ zb tych dziedzin jest aktywnoĂÊ zawodowa.
Innymi dziedzinami sÈ miïoĂÊ ibprzyjaěñ, odpoczynek ibczas
wolny i, wedïug Szondiego, równieĝ losy wbchorobie ibĂmierci.
Potrzeby te mogÈ byÊ
zaspokajane kolejno wedïug
swego nasilenia ibbyÊ faworyzowane, lub odwrotnie: mogÈ
byÊ tïumione (bardziej lub
mniej silnie) przez wpïyw
otoczenia lub wychowanie.
Jest równieĝ moĝliwe, ĝe
wb czasie wzrostu ib rozwoju
osobistego niektóre zb tych
potrzeb wysuwajÈ siÚ na
pierwszy plan, podczas gdy
przedtem byïy utajone.
Nie tylko siïa potrzeby, moĝe siÚ zmieniaÊ, lecz takĝe zmienia siÚ jej jakoĂÊ. Moĝe ona siÚ zmieniaÊ nastÚpujÈco:
1. przez poïÈczenie, wiÈzanie, sprzÚĝenie zbinnymi potrzebami;
2. przez zakïócony rozwój, który moĝe spowodowaÊ nadmierny przerost lub deformacjÚ;
Tytuïem ilustracji tabela poniĝej ilustruje napiÚcia miÚdzy
reakcjami czystymi, reakcjami sïabymi ibzdeformowanymi.

Obrazkowy Test

IV. Znaczenie potrzeb
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Manifestacja normalnej
potrzeby

Brak lub niedostatecznoĂÊ
potrzeby

W

DelikatnoĂÊ, skïonnoĂÊ do doznañ, do przyjmowania ibdo oddania siÚ partnerowi wbrelacji.

Maïa skïonnoĂÊ do zrzeczenia siÚ. Sam nie moĝe
zatrzymaÊ ibodmawia przyjmowania.

Ulegïy, ulegajÈcy wpïywom;
ïatwy do zwodzenia, nienormalne
stosunki seksualne.

K

Siïa ğzyczna, wytrwaïoĂÊ, siïa
uderzania.

Brak twardoĂci, maïa zdolnoĂÊ dojĂcia do celu.

Brutalny ğzycznie, agresywny,
burzyciel, sadysta.

S
SH

SkïonnoĂÊ socjalna.
GotowoĂÊ do pomocy, potrzeba
czynienia dobra. Przedmiotem
jest rozwój ibrozkwit wszystkiego co jest ĝywe.

Brak udziaïu psychicznego,
obojÚtnoĂÊ.

Krañcowo: popÚd do pomocy
ibchronienia (nadopiekuñczoĂÊ).
Moralizm, przesadna dobroÊ,
skrajna ĂwiadomoĂÊ. SkrupulatnoĂÊ, wiara wbautorytet.

SE

Energia wewnÚtrzna: odwaga,
popÚd do dziaïania, potrzeba
ruchu, upodobanie do ryzyka.

Brak odwagi, biernoĂÊ, brak
przyjemnoĂci zbruchu.

Silne wzburzenia, wzruszenia:
wĂciekïoĂÊ, gniew, nienawiĂÊ /
wrogoĂÊ, zemsta, zazdroĂÊ. Manifestacja wzruszeñ: mord, reakcje
padaczkowe.

SE

Energia zewnÚtrzna: poszukiBrak zainteresowania dla
wana jest kaĝda postaÊ dynami- zmiany otoczenia.
zmu (siïy).

Szaleñstwo przy kierownicy,
terroryzm.

Potrzeba pokazywania, potrzeba wyraĝania siebie.
Zmysï estetyczny: lubiÊ widzieÊ
piÚkne rzeczy ibnadawaÊ im
ksztaït.

Blok wbpokazywaniu siebie,
lÚkliwoĂÊ, Brak zaufania do
siebie.

PróĝnoĂÊ, blef, potrzeba przyciÈgania wszÚdzie podziwu dla siebie,
reakcje histeryczne.

Inteligencja, rozum, pragnienie
jasnoĂci intelektualnej, popÚd
do poznania.

Brak koncentracji, brak
zmysïu porzÈdku ibjasnoĂci,
zaburzenia wbuczeniu siÚ,
brak woli do nauczenia siÚ.

Zachowanie przymusowe. MyĂlenie krañcowo uĝytkowe ibfunkcjonalne; punkt widzenia skoncentrowany na przychodzie. Sceptyk,
pedant, formalista, ograniczony,
surowy, nieczuïy, katatoniczny.

Umysï ibduch.
Potrzeba twórczoĂci. OgarniÚcie przez natchnienia ibpomysïy.

Brak wyobraěni, maïo
twórczoĂci. Niezdomy by
wierzyÊ.

Fantasta, irrealista, spekulatywny, brak sensu realnoĂci. Nie stoi
na ziemi. Reakcja paranoiczna,
paniczny niepokój, halucynacje.

M

Materia, substancja, produktywnoĂÊ, dÈĝnoĂÊ do posiadania. Zainteresowanie dla
przeszïoĂci, dla starych rzeczy.
CzystoĂÊ, higiena.

Brak czystoĂci, staïoĂci
ibwytrwaïoĂci.

SkÈpstwo. Nie moĝe przyzwyczaiÊ
siÚ do nowoĂci, staje siÚ depresyjny gdy dotyka go strata.

O
ON

OralnoĂÊ.
Potrzeba pokarmowa, lubi
dobrze zjeĂÊ.

Brak smaku do jedzenie.

Alkoholizm, ĝarïocznoĂÊ, toksykomania, frywolnoĂÊ, marnotrawstwo.

OR

Potrzeba mówienia ibkomunikowania siÚ, zdolnoĂÊ do kontaktów ibdo uczestnictwa.

Maïo kontaktów, brak zdolnoĂci wyraĝania siÚ ustnie.

Krañcowa potrzeba naprzykrzania siÚ. Nie umie przerwaÊ
kontaktu, ciÈgle mówi.
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Deformacja potrzeby

