
ČÁST A
1. SCHOPNOST ZKLIDNIT SE

2. SCHOPNOST POZNAT  
POTŘEBY

Lidé nejlépe fungují když jsou zklidnění a soustředění. Když jsou lidé ve stresu nebo 
mají vztek či strach, tak až 80 procent obvyklého množství krve může opustit myslící 
centrum mozku. V takovém stavu naše myšlení nefunguje, jak by mělo. Během konfliktů  
se lidem často stává, že nejsou klidní a soustředění, ale naopak se nechají ovládnout 
svými pocity. Když jste příliš rozžhavení můžete mít pocit, že vám vybouchne hlava, 
cítíte teplo v hlavě a na hrudi, máte pocit spěchu nebo velkého množství energie, máte 
chuť křičet, kopat, bouchat. Naopak když jste příliš chladní, tak máte pocit, jako byste 
zamrzli, jako by vše okolo vás bylo v mlze, nedotýkalo se vás to a je pro vás těžké cokoliv 
udělat.

Představte si, že byste měli k dispozici takový svůj osobní teploměr, který by vám doká-
zal pomoci přečíst vaše vlastní pocity a zjistit, zda-li jste příliš rozžhavení (hněv, vztek) 
nebo naopak moc chladní (netečnost, nezájem). Většina lidí není zvyklá o sobě a svých 
pocitech takto přemýšlet, dokud se nedostanou do jednoho nebo druhého extrému. 
Naštěstí takový teploměr jsme schopni každý z nás v sobě aktivovat a zjistit náš sou-
časný stav. Stejně jako existují různé způsoby, jak se můžeme naučit naše myšlení zklid-
nit. Někteří lidé si pod pojmem zklidnění představí nějaký druh soustředění, smysl pro  
rovnováhu či schopnost být velmi přítomný v daném okamžiku. Je to zároveň pocit a 
stav mysli, který nás nechá se podívat na věci jasnýma očima a zároveň pomůže v jaké-
koliv situaci z nás vydat to nejlepší.

Aby lidem bylo dobře, musí mít naplněny své potřeby. Lidské potřeby dělíme  
na základní a sociální. Všichni lidé se rodí se stejnou sadou potřeb, avšak důležitost  
a tedy i míra naplňování jednotlivých potřeb se ale může u různých lidí lišit (platí přede-
vším pro sociální potřeby).
Základní potřeby jsou ty nevyhnutelné potřeby, věci bez kterých člověk není scho-
pen přežít (dýchat, jíst, pít, pocit bezpečí). Sociální potřeby jsou např. potřeba lásky,  
přátelství, uznání, učení se, respektu. Proč jednáme tak, jak jednáme? Za vším, co děláš  
ty i všichni ostatní lidé stojí hodnoty a potřeby. Čím více se naučíme o svých potřebách, 
tím snáze je budeme schopni naplňovat a starat se o sebe i chápat druhé.


