
ČÁST B
3. SCHOPNOST NAPLNIT  

POTŘEBY

4. SCHOPNOST ČÍST  
A VYJÁDŘIT POCITY

Existuje mnoho možností jak naplňovat potřeby. Hledání cest k uspokojení potřeb 
může být dlouhodobý proces s mnoha slepými uličkami. Lidé často podléhají dojmu,  
že slepá ulička (chyba) je důkaz jejich selhání. Věděli jste, že i slavný vědec Thomas  
Edison dělal tisíce pokusů s elektřinou, než nakonec zjistil, jak to funguje? Můžete se pou-
čit ze svých pokusů a hledat další možnosti. Chyby jsou součástí učení se nových věcí.  
Když znáte svou potřebu a vidíte jen jeden způsob, jak je možné ji naplnit, tak to pro vás 
může být asi dosti stresující a můžete se z toho cítit nešťastně (co když to nevyjde?).  
Když znáte svou potřebu a hledáte více možností, jak ji naplnit, a podaří se ti to, tak jste klidní  
a věříte, že naleznete vhodnou cestu vedoucí k uspokojení potřeby.

Dospívání je celé o tom, přebírat odpovědnost za naplňování svých potřeb. Když jste byli ještě 
malí, potřebovali jste moc a moc pomoci. A stále potřebujete pomoc od svých rodičů a přátel 
(i dospělí pomoc potřebují). Jde o to vědět, jaké jsou vaše potřeby, abyste ostatním mohli říct,  
s čím chcete pomoci. Když se naučíte formulovat jasné požadavky ohledně toho, co potřebuje-
te, pomůžete velmi sobě i druhým.

Abychom byli spokojeni, je důležité umět se vyznat ve svých pocitech. Odkud pocházejí naše 
pocity? Jsou napojeny na naše potřeby a informují nás o nich. Můžeme si je představit jako  
nápomocné signály, které nám říkají POZOR! Můžeme si to představit na jednoduchém  
příkladu z každodenního života. Jak by jste se dozvěděli, že vaše tělo potřebuje jídlo  
(= potřeba), kdybyste nepociťovali hlad (= pocit)? Když jsou naše potřeby naplňovány,  
tak se cítíme klidně a spokojeně. Pokud ale naše potřeby nejsou naplňovány, pociťujeme smu-
tek, frustraci, rozhořčení nebo třeba strach. Tento pocit nepohody/ nedostatku vyšle do našeho 
mozku signál, který je vyhodnocen a buď dojde k uspokojení potřeby nebo ne.

V mnoha případech lidé často říkají já cítím, ale co opravdu chtějí říct je já si myslím/můj 
názor je. Záměny pocitů a názorů často vedou ke zmatkům, nedorozuměním a konfliktům.  
Když mluvíme o pocitech, jsou to typicky krátké výroky typu: Jsem smutný, bojím se, mám  
radost a jsou navázány na konkrétní projevy těchto pocitů (brečím, směju se, atd.).  
Proto věta: Mám pocit, že mě nemá rád, nevypovídá o pocitech dané osoby, ale jeho názoru  
(někdo se k němu chová tak, že si na základě toho MYSLÍ, že ho nemá rád). Můžeme ale mít  
pocit osamělosti nebo stesk. Názory jsou často spojené s kritikou, obviňováním nebo hodno-
cením ostatních, zatímco když se snažíme vyjádřit co cítíme, jde v tu chvíli pouze o nás a naše 
pocity. Proto je důležité procvičovat se v poznáván svých pocitů a rozlišování s našimi názory  
a také o našich pocitech mluvit, aby ostatní nás lépe chápali a dokazali se do naší situace vcítit. 


