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POTŘEBY

CVIČENÍ RÁKOSNÍČEK

Existuje mnoho způsobů, 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 poučit ze svých pokusů a hledat  
další možnosti. Chyby jsou součástí učení se novým věcem. Když znáte svou potřebu a vidíte 
jen jeden způsob, jak je možné ji naplnit, tak to pro vás může být asi dost stresující a můžete  
se z toho cítit nešťastně (co když to nevyjde?). Když znáte svou potřebu a hledáte více možnos-
tí, jak ji naplnit, a podaří se vám 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 pomoct. Když se naučíte formulovat jasné požadavky ohledně toho, co potřebuje-
te, pomůžete velmi sobě i druhým.

Cíl: studující se zamyslí nad vlastním prožíváním, uvědomí si jaké potřeby mají naplněné a jaké 
ne, uvědomí si jaký je to pocit mít naplněnou nějakou potřebu. 
Čas: 20 minut
Příprava: studující rozdělte do dvojic.
Seznam pomůcek: kartičky potřeb pro každou dvojici.

Dvojice pracují spolu tak, že jeden ze dvojice se ptá a druhý odpovídá a pak se prostřídají.  
Ten kdo se ptá si vybere nějakou potřebu z těch, co vidí na zemi, a ptá se protějšku, kdy napo-
sled byla měl tuto potřebu naplněnou tak, že by se dala krájet (úplně naplnění) a díky čemu.  
A pokud nějaká potřeba nebyla naplněná, ptá se, co tomu chybí a co by pomohlo ji naplnit.  
Každý se zeptá alespoň na 5 potřeb. 

REFLEXE
Během reflexe spolu zkuste odpovědět na následující otázky:
• Jak se vám cvičení líbilo?
• Co bylo těžké? Proč?
• Co bylo dobré? Proč?
• Co jste si během cvičení uvědomili?
• Co vám přišlo důležité?


