
DUALIZM POZNANIA
Od wieków głowy wielkich uczonych zaprzątają rozważania na temat rozumowania intuicyjnego i logicznego. Te dwa zasadniczo 
odmienne sposoby poznawania świata splatają się ze sobą, tworząc nasze życie psychiczne. Odwieczny problem dychotomii 
rozwiązał Daniel Kahneman udowadniając, że mamy jeden mózg i dwa umysły, które nieustająco ze sobą współdziałają, 
a w niektórych sytuacjach, działają we wzajemnej sprzeczności.

Pierwszy z nich to SYSTEM 1 (S-1) – automatyczny, emocjonalny, „gorący”. Opiera się na myśleniu szybkim – myśleniem 
na skróty. 

Wiąże się z: emocjami, odruchami, działaniem. Służy przetrwaniu ponieważ uruchamia odruchową reakcję „walcz” lub „uciekaj”. 
System ten kształtował się na bardzo wczesnym etapie ewolucji i tym samym nadal reguluje podstawowe popędy i emocje, które 
umożliwiają przetrwanie gatunku (takie jak np. strach, głód, gniew, popęd seksualny). Dzięki jego natychmiastowej aktywacji 
(za sprawą mobilizacji ciała migdałowatego, które odgrywa kluczową rolę w wytwarzaniu negatywnych emocji i np. agresji) 
w obliczu zagrożenia, nasi przodkowie umieli podejmować skuteczne działania wobec zagrożenia. System gorący jest uruchamiany 
przez silne bodźce (stres, głód, zmęczenie) i sprawia że podejmujemy impulsywne działania. Mimo, że obecnie nie musimy już 
walczyć z bezpośrednim zagrożeniem życia, takim jak w zamierzchłych czasach, jesteśmy nadal pod wpływem silnego działania 
układu gorącego. Przychodzimy na świat w pełni wyposażeni we wszystkie jego mechanizmy. System gorący, zwany też 
systemem „START”, jest odruchowy i koncentruje naszą uwagę na tzw. celach gorących (pokusach), a jej odwrócenie od nich 
jest niezwykle trudne. To, co było przystosowawcze kiedyś, dziś często staje nam na drodze do osobistej skuteczności, w sytuacjach, 
kiedy ważne jest zachowanie spokoju, planowanie i racjonalne rozwiązanie problemu.

Inteligencja
Emocjonalna

ZA J Ę C I A  I
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Drugi, SYSTEM 2 (S-2), działa w sposób wysiłkowy, racjonalny, „chłodny”. Cały proces myślenia jest pracą umysłową: celową, 
wysiłkową i uporządkowaną. Jest związany z wiedzą, ma charakter poznawczy, intelektualny, neutralny emocjonalnie. 
Umożliwia i wspiera zdolności poznawcze wyższego rzędu, wpływa na myśli i emocje, dodatkowo jest źródłem naszej twórczości 
i innowacyjnych działań. Stanowi podstawę samokontroli i opanowania się w sytuacjach konfliktowych. System chłodny zlokalizowany 
jest w korze przedczołowej, która odpowiada za to, abyśmy powstrzymywali się od zachowań, które uznajemy za niewłaściwe 
społecznie. System chłodny umożliwia refleksję i analizę świata zewnętrznego, jak i samoobserwację oraz wyciąganie wniosków 
z tych przemyśleń. W przeciwieństwie do systemu gorącego, z którym przychodzimy na świat, system chłodny rozwija się 
powoli. Psychologowie nie są zgodni co do wieku, w którym można mówić o jego pełnej dojrzałości. Często wskazuje się jednak 
na wiek około dwudziestu paru lat.

Porównanie Systemu 1 i Systemu 2
S-1 jest wspólny dla wszystkich naczelnych. Informacje w S-1 są przetwarzane w sposób nieświadomy i automatyczny, szybko 
i prawie bez wysiłku, ponieważ wymagają minimalnego wkładu zasobów poznawczych (uwagi, pamięci, myślenia). S-1 jest silnie 
związany z doświadczaniem emocji: „uczy się” opierając się na emocjach, ale także wpływa na nie – powoduje dążenie 
do emocji pozytywnych i unikanie emocji negatywnych, dążenie do wyników pożądanych i unikanie wyników niepożądanych. 
S-1 wpływa zarówno na schematy poznawcze (wiedza uogólniona i powstała z konkretnych doświadczeń), jak i na motywację.

Przetwarzanie informacji przez S-2 to myślenie abstrakcyjne i analityczne. Opiera się na zrozumieniu ogólnych praw, 
na wnioskowaniu, zrozumieniu dowodów. Operacje umysłowe są świadome, analityczne, nie angażują emocji i wymagają 
wysokiej aktywności zasobów poznawczych.

Kiedy myślimy o sobie, utożsamiamy się z S-2, czyli „ja” świadomym, rozumującym, mającym przekonania, decydującym co 
robić i myśleć. Ale to S-1 konstruuje wrażenia i emocje, które następnie stają się podstawowym źródłem świadomych przekonań 
i celowych wyborów S-2.

S-1 nieustannie produkuje materiał dla S-2. Są to wrażenia, przeczucia, zamiary i emocje. Po zatwierdzeniu przez S-2, wrażenia 
czy przeczucia zamieniają się w przekonania, a bodźce w celowe działania. Kiedy S-1 napotka jakąś trudność – mobilizuje się 
S-2 (również wtedy, kiedy nas coś zaskoczy).

Dwa systemy dzielą się zadaniami, minimalizując wysiłek i optymalizując skuteczność. Układ najczęściej się sprawdza, bo 
System 1 świetnie radzi sobie z zadaniami – jego pierwsze reakcje są szybkie i na ogół prawidłowe. Jednak System 1 bywa 
tendencyjny i popełnia błędy. Nie radzi sobie z logiką i statystyką, nie da się go również wyłączyć. 

Obydwa systemy są powiązane: gdy poziom aktywności jednego z nich rośnie – spada aktywność drugiego.

Metafora słonia i jeźdźca (Jonathan Haidt) obrazująca współdziałanie dwóch systemów.

Jeździec
procesy wykonawcze
racjonalne myślenie

kora czołowa

Słoń
procesy emocjonalne

układ limbiczny
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Ewolucja mózgu polega na budowaniu na tym, co już istnieje – kora nowa (odpowiedzialna za świadome myślenie) powstała 
więc na bazie układu limbicznego (systemu popędów).  Ewolucja faworyzowała emocje – im większe i bardziej intensywne jest 
uczucie, tym większe panowanie nad naszym umysłem zdobywają emocje i tym mniej skutecznie oddziałują na niego argumenty 
racjonalne. 

Mózg dziecka w bardzo dużym stopniu polega na jądrze migdałowatym (układ limbiczny) w odczytywaniu emocji. Wraz z dojrzewaniem, 
jądro migdałowate jest coraz silniej kontrolowane przez korę przedczołową mózgu (kora nowa), która stopniowo przejmuje 
kontrolę nad emocjami, w ich odczytywaniu i radzeniu sobie z nimi. Efektem tego procesu jest powstawanie racjonalnego 
podejścia do podejmowania decyzji. Samokontrola to przejaw działania systemu chłodnego, ponieważ to on jest odpowiedzialny 
za kierowanie naszym dążeniem do długofalowych celów i odraczania nagród.

O naszych zachowaniach nie decydują wyłącznie geny i nagromadzone doświadczenia. Znaczny wpływ ma również aktywność 
poszczególnych ośrodków mózgu, która może być tak indywidualna jak linie papilarne.

Mózg w obliczu dylematu

samokontrola “Ja” impulsywne

Płat czołowy
odpowiada za myślenie,  planowanie i emocje

Prawy płat czołowy
aktywność tego ośrodka zwiększa pobudzenie 
emocjonalne, człowiek częściej jest przygnębiony, 
niespokojny i wybuchowy

Lewy płat czołowy
sprzyja pogodnemu nastrojowi, duża aktywność 
tej części mózgu sprawia, że człowiek jest radosny, 
energetyczny i nie boi się nowych wyzwań.

Jądro migdałowate
wybrzuszenie w kształcie migdała nazywane 
ośrodkiem agresji. Gdy zostanie uszkodzone, 
wywołuje napady szału nienawiści i wrogości. 
Usunięcie tego ośrodka powoduje, że człowiek 
jest pasywny i zachowuje się jak dziecko.

Spoiwo wielkie mózgu
przylega do układu limbicznego i stanowi pomost 
między lewą i prawą półkulą.

Wzgórze
główny łącznik między zmysłami a korą mózgową, 
filtruje odbierane sygnały zmysłowe.

Podwzgórze
najbardziej zróżnicowana i najsprawniejsza część 
mózgu, odpowiada za samopoczucie i wyrażanie 
emocji, reguluje apetyt i popęd

Hipokamp
decyduje o tym, co warto zapamiętać; przywołuje 
wspomnienia i emocje pod wpływem zapachów.
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Różne stany emocjonalne

DEFINICJE EMOCJI
Podręcznik „Psychologia akademicka” (red. Jan Strelau Dariusz Doliński, tom I) opisuje emocję jako „subiektywny stan psychiczny 
uruchamiający priorytet dla związanego z nią programu działania. Odczuwaniu emocji towarzyszą zwykle zmiany somatyczne, 
ekspresje mimiczne i pantomimiczne oraz specyficzne zachowania”.

Z kolei według Philipa Zimbardo, Roberta Johnsona i Viivian McCann, emocja to czteroczęściowy proces, na który 
składają się cztery etapy: pobudzenie fizjologiczne, interpretacja poznawcza (ocena), subiektywne odczucia oraz ekspresja 
behawioralna (mimiczna i pantomimiczna). 

Na poziomie ogólnym można więc przyjąć, że emocje to subiektywnie odczuwane stany psychiczne, które uruchamiają odpowiednie 
programy działania. Procesy emocjonalne to wszelkie (zarówno świadome jak i nieświadome) procesy wartościowania każdej 
stymulacji.

W tradycyjnym podejściu uważa się, że istnieją trzy podstawowe atrybuty procesów emocjonalnych: 

znak emocji (wartościowość, tzw. walencja) – ich pozytywny (powodujący przyjemność) lub negatywny (powodujący 
przykrość) charakter; 

natężenie emocji, które wiąże się z siłą wpływu tego procesu na zachowanie, tok myślenia itp.; 

treść emocji, które nadaje znaczenie bodźcowi i usposabia do konkretnego zachowania (np. lęk do ucieczki, a gniew 
do zachowań agresywnych).

Ekspresja emocji to wszelkie sygnały (zmiany w wyglądzie organizmu, ruchy i dźwięki) emitowane przez człowieka, będące 
dla drugiej osoby wskazówką, że jest on właśnie pod wpływem określonej emocji. 

 

EMOCJE
Krótkotrwałe

Mają swój przedmiot – dotyczą 
czegoś konkretnego

Są zróżnicowane, mają wiele 
„odcieni”

Intensywne

NASTRÓJ
Długotrwały, nie można być bez nastroju

Jest nieukierunkowany (często 
nie wiemy skąd nam się bierze)

Mniej zróżnicowany i rozmyty 
(dobry lub zły)

Mniej intensywny

AFEKT
Bardzo krótki

Często nie dociera 
do świadomości

Ma charakter automatyczny, 
poprzedza procesy poznawcze
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PIERWSZEŃSTWO EMOCJI NAD POZNANIEM
Intensywnie prowadzone w ostatnich latach badania nad procesami mózgowymi dostarczyły niezbitych dowodów, że bodźce 
emocjonalne, które docierają do mózgu, mogą być analizowane bez udziału kory mózgowej, z pominięciem procesów 
świadomych. To odkrycie nauka zawdzięcza jednemu z największych badaczy procesów emocjonalnych w mózgu Josepha 
LeDoux (2000). Dostarczył on dowodów na to, że w mózgu istnieją dwie drogi, którymi może być przekazywana informacja 
emocjonalna: 

droga dolna: biegnie bezpośrednio od zmysłów do ciała migdałowatego; dzięki temu reakcja jest szybsza, co ma ogromne 
znaczenie adaptacyjne (tak przebiegają emocje pierwotne);

droga górna: przebiega przez korę mózgową, gdzie bodźce są poddawane ocenie poznawczej i dalej przekazywane 
do ciała migdałowatego, które przygotowuje reakcję (tak przebiegają emocje wtórne).

Ciało migdałowate to komputer emocjonalny, który nadaje znaczenie informacjom otrzymanym z narządów zmysłów (gdy zostaje 
uszkodzone znikają reakcje na bodźce, które normalnie wywoływałyby silną emocjonalną odpowiedź).

MARKERY SOMATYCZNE
Ciało migdałowate jest kluczową częścią systemu alarmowego z wbudowanym systemem sterowania, który umożliwiał naszym 
przodkom instynktowne unikanie drapieżników i katastrof, oraz budowanie świadomości dotyczącej otoczenia (np. komu można 
zaufać). 

Nasze organizmy są wyposażone w tzw. wiedzę ciała. Niektóre drogi nerwowe w mózgu odpowiedzialne za emocje omijają pola 
korowe zajmujące się myśleniem (czyli wykorzystują dolną drogę przetwarzania emocji). Umożliwia to uruchomienie reakcji 
emocjonalnej, zanim wzbudzi się system racjonalny. Działamy wtedy pod wpływem impulsu, wyprzedzając moment, w którym 
nasz umysł sformułuje powód takiego postępowania.

KORA

WZGÓRZE
D R O G A  G Ó R N A

D R O G A  D O L N A

CIAŁO
MIGDAŁOWATE

BODZIEC
EMOCJONALNY

REAKCJA
EMOCJONALNA
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bodziec

RW

reakcje
wewnętrzne (RW)

reakcje wydzielania
dokrewnego

sygnały do jąder
neuroprzekaźnikowych

sygnały
autonomiczne

sygnały
do mięśni twarzy
i kończyn

EMOCJE PIERWOTNE
Kolor: fioletowy – ciało migdałowate, niebieski – podwzgórze

RW RW

reakcje wydzielania
dokrewnego

sygnały do jąder
neuroprzekaźnikowych

sygnały
autonomiczne

sygnały
do mięśni twarzy
i kończyn

uwaga
żmije

EMOCJE WTÓRNE
Kolor: fioletowy – ciało migdałowate, niebieski – podwzgórze
pomarańczowy – kora przedczołowa

RW RW

reakcje wydzielania
dokrewnego

sygnały do jąder
neuroprzekaźnikowych

sygnały
autonomiczne

sygnały
do mięśni twarzy
i kończyn

UCZUCIA
Kolor: fioletowy – ciało migdałowate, niebieski – podwzgórze
pomarańczowy – kora przedczołowa

sygnały z trzewisygnały z mięśni i stawów

sygnały z jąder
neuroprzekaźnikowych

Jak to działa? Kiedy w naszym umyśle pojawiają się myśli o skutkach złej decyzji (nawet, jeśli dzieje się to tylko przez mgnienie 
oka), doświadczamy poczucia dyskomfortu. Te sygnały często mogą nas odwieść od dokonania jakiegoś wyboru, przed którym 
ostrzega nas doświadczenie (choć zdarza się że mogą zwrócić uwagę na znakomitą szansę). W takiej chwili zazwyczaj nie pamiętamy, 
jakie konkretnie doświadczenia złożyły się na to odczucie. Oto, jak opisuje to autor koncepcji:

"Zanim twój umysł zacznie zmierzać ku rozwiązaniu problemu, dzieje się w nim coś istotnego: gdy na myśl przychodzą złe skutki 
danej decyzji — nawet gdy dzieje się to tylko przez mgnienie oka — doświadczasz nieprzyjemnego uczucia w trzewiach. 
Ponieważ owo odczucie odnosi się do ciała i sygnalizuje pojawienie się określonego uczucia nazwałem to zjawisko markerem 
somatycznym (..)" (Damásio).

Markery somatyczne to specjalne rodzaje uczuć generowanych na podstawie emocji wtórnych. Te emocje i uczucia 
powstały w procesie uczenia się. Zostały połączone z przewidywanymi przyszłymi skutkami pewnych scenariuszy rozwoju 
wypadków.

Hipoteza António Damásio dotycząca powstawania emocji pierwotnych i wtórnych oraz uczuć (synchronizacja aktywności umysłu i ciała)

Co osiąga marker somatyczny? Wymusza on zwrócenie uwagi na negatywne skutki, jakie może wywołać dane działanie. 
Funkcjonuje niczym automatyczny sygnał alarmowy, który ostrzega: „Uważaj! Wybór tej opcji prowadzi do niebezpiecznych 
następstw”. 

Taki sygnał może spowodować natychmiastowe odrzucenie danej opcji i zwrócenie uwagi na inne możliwości. Ów automatyczny 
sygnał alarmowy chroni przed stratami, które moglibyśmy ponieść w przyszłości. W ten sposób pozostaje mniej 
alternatyw do rozważenia.

Markery somatyczne zwiększają prawdopodobieństwo trafności i efektywności procesów decyzyjnych (ich brak zmniejsza 
trafność decyzji). Markery somatyczne nabywamy przez całe życie.

Negatywny marker somatyczny + przyszły skutek działania = dzwonek alarmowy 

Pozytywny marker somatyczny + przyszły skutek działania = bodziec zachęty
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EMOCJE PODSTAWOWE WG PAULA EKMANA
Paul Ekman, amerykański psycholog specjalizujący się w pracach badawczych dotyczących natury emocji, uważa, że wszystkie 
emocje wykształciły się jako mechanizmy adaptacyjne do warunków życiowych człowieka (Ekman, 1998). Są to narzędzia szybkiego 
reagowania na konkretne bodźce, służą błyskawicznej ocenie rzeczywistości i popychają nas w stronę bardziej adaptacyjnych 
zachowań. Nie oznacza to jednak, że reakcje emocjonalne są w stu procentach zdeterminowane biologicznie. Mechanizm oceny 
sytuacji jest specyficzny dla każdego człowieka i wymaga indywidualnego doświadczenia. Podejście Ekmana zakłada istnienie 
„niezmienników” emocjonalnych, czyli specyficznych bodźców – sytuacji, które są w stanie wywoływać konkretne emocje. 
Ekman zastrzega jednak, że tymi niezmiennikami nie są konkretne bodźce (np. biały kitel jako bodziec wywołujący 
strach), ale znaczenia tych bodźców dla danej osoby (np. biały kitel = lekarz = ból = strach), czyli indywidualne interpretacje. 
Ponieważ wzorce reagowania oparte są na przeszłych doświadczeniach, organizm traktuje sytuację teraźniejszą tak, jak sytuację 
przeszłą. Wynika stąd tzw. „bezwładność” emocji, czyli to, że nasze reakcje emocjonalne są zawsze adekwatne nie do sytuacji 
bieżącej, ale do minionej. W tym kontekście część badaczy rozpatruje emocje poczucia winy i wstydu. Starają się oni 
zidentyfikować i opisać niezmienniki tych emocji, czyli prototypowe sytuacje je wywołujące.

zdumiony
pobudzony
zdziwiony
aktywny
skupiony

wysoka aktywacja 
lub pobudzenie

niska aktywacja 
lub brak pobudzenia

przyjemne
lub

pozytywne

nieprzyjemne
lub

negatywne

afekt negatywny afekt pozytywny

wyciszony
spokojny

cichy
nieaktywny
rozleniwiony

bierny

zdumiony
podekscytowany
chętny

nieśmiały
poważny
senny

nieśmiały
poważny

senny

przekorny
zaalarmowany

wściekły Entuzjastyczny
uradowany
podekscytowany
euforyczny
ożywiony
pełen werwy

rozluźniony
zadowolony
wypoczęty
spokojny
pogodny
odprężony

rozbawiony
dumny
czuły

nostalgiczny
skromny
pogodny

szczęśliwy
zachwycony
uradowany
radosny
serdeczny
zadowolony

zazdrosny
zdegustowany

zmieszany

zawstydzony
przygnębiony
rozczarowany

nieszczęśliwy
przygnębiony

smutny
skwaszony

ponury
przybity

zestresowany
rozzłoszczony
przestraszony

zdenerwowany
roztrzęsiony

zaniepokojony

rozluźniony
zadowolony

wypoczęty
spokojny
pogodny

odprężony
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Według Ekmana istnieje siedem właściwości decydujących o zaklasyfikowaniu procesu psychicznego do kategorii emocji, a są to:

1) automatyczna ocena sytuacji; 

(2) niezmienniki w zdarzeniach poprzedzających; 

(3) występowanie danego zjawiska również u innych naczelnych; 

(4) szybkie wzbudzanie; 

(5) krótkotrwałe utrzymywanie się; 

(6) powstawanie mimowolne; 

(7) zróżnicowanie wzorców pobudzenia fizjologicznego.

W badaniach P. Ekmana (i innych) wykazano, że wzorce ekspresji niektórych emocji są uniwersalne, niezależne od kultury. 
Wg Ekmana emocje podstawowe to: strach, złość, smutek, radość, wstręt i zaskoczenie, gdyż są one doświadczane i rozpoznawane 
przez wszystkich ludzi. Inne emocje, o których nie można tego powiedzieć, są jego zdaniem mieszanką emocji podstawowych, 
a ich wyrażanie zależy od czynników kulturowych.

Ze względu na to, że jedna z podstawowych emocji: zaskoczenie, budziła wiele kontrowersji, ostatecznie Ekman ograniczył ich 
listę do pięciu: strach, złość, smutek, radość i wstręt. Inne emocje (pochodne) powstają jako mieszanka emocji podstawowych.

STRACH
Można odczuwać z małą lub dużą intensywnością. Brwi podniesione i ściągnięte do siebie, stają się mniej zaokrąglone (bardziej 
wyprostowanie), górne powieki podniesione a dolne napięte, oczy zaokrąglone – przy silnym strachu wybałuszone, nad brwiami  
i nosem pojawiają się podłużne zmarszczki krótsze od szerokości czoła. Cofnięcie głowy i schowanie jej w ramionach. Pojawia 
się po raz pierwszy u 7-miesięcznego dziecka.

ZŁOŚĆ
Można odczuwać z małą lub dużą intensywnością. Źrenice stają się mniejsze. Opuszczone brwi, lecz czasem poruszają się ku górze; 
nozdrza rozszerzają się, wargi zwężają, następnie usta rozchylają się w kształt wąskiego prostokąta, zaciśnięte zęby; czasem 
zaczerwienienie się twarzy, gdy złość nie jest kontrolowana lub gdy ją kontrolujemy, ale blisko wybuchu. Zaciśnięcie 
pięści i wychylenie głowy nieco do przodu. Mowa szybsza i głośniejsza. Pojawia się w 3-4 tygodniu życia dziecka. Uruchamia 
działania ukierunkowane na odzyskanie utraconych lub zagrożonych celów działania.

SMUTEK
Opuszczenie kącików ust, ale podbródek na stałym miejscu, wewnętrzne końce brwi uniesione ku górze, co sprawia, że górne 
powieki mają trójkątny kształt, a na środku czoła pojawiają się zmarszczki; charakterystyczne spoglądanie w dół. Opuszczone 
ramiona i zgarbienie się. Spowolniona i cichsza mowa. Pojawia się w 3-4 tygodniu życia dziecka.

RADOŚĆ
Można odczuwać z małą lub dużą intensywnością. Pracują mięśnie orbicularis oculi, otaczające oczy oraz mięsień jarzmowy 
większy (rozciąga się od kości policzkowych do kącików ust). Źrenice powiększają się. Przejaw radości, czyli uśmiech pojawia 
się w 3-4 tygodniu życia dziecka.
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WSTRĘT
Pojawia się w odpowiedzi na groźbę zatrucia lub skażenia organizmu. Przekształcił się także w emocję oceny moralnej. 
Toteż odczuwamy wstręt kiedy obserwowane zachowania nie są zgodne z naszym kodem moralnym. Uniesione mięśnie policzkowe 
oraz górna warga. 

ZASKOCZENIE
Zawsze z dużą intensywnością. Pojawia się bez oceny poznawczej. Łatwo je wywołać, lecz bardzo trudno powstrzymać się od jego 
okazania, gdy zadziała silny bodziec. Brwi się podnoszą, na czole dłuższe (niż w przypadku strachu) zmarszczki, oczy  
wytrzeszczone, ale dolna powieka nie jest napięta (jak w przypadku strach) lecz wyraźnie rozluźniona, wargi nie są napięte i mają 
owalny kształt. Sylwetka odchyla się trochę do tyłu.

DWUCZYNNIKOWA TEORIA EMOCJI
Stworzona przez S. Schachtera teoria, która opisuje w jaki sposób dochodzi w umyśle człowieka do poznania i zrozumienia 
własnych emocji.

W powszechnym przekonaniu emocje jawią się nam "po prostu" w tzw. introspekcji (czyli podczas wglądu we własne odczucia, 
dylematy oraz samodzielnej ich analizy). Doznajemy na przykład radości lub gniewu, bo są to "naturalne" reakcje na pewne 
powszechne sytuacje. Jak jednak dochodzi do tego, że te emocje przeżywamy? Na to pytanie odpowiedział jeden 
z najsłynniejszych eksperymentów w psychologii przeprowadzony przez Schachtera i Jerome Singera. Jego wyniki były zupełnie 
nieoczekiwane i potwierdziły zasadność dwuczynnikowej teorii emocji. 

Opis eksperymentu 
Badacze podzielili osoby badane na dwie grupy: - Grupę 1 i Grupę 2. Wszystkim osobom wstrzyknięto następnie adrenalinę, 
która wywołuje m.in. takie skutki jak uczucie pobudzenia, kołatanie serca, pocenie się, podniesienie ciepłoty ciała. Następnie 
osobom w Grupie 1 powiedziano, że wstrzyknięto im epinefrynę (adrenalinę) i wywoła ona takie skutki jak uczucie podniecenia 
itd. Grupę 2 okłamano, że wstrzyknięto im preparat witaminowy, który nie wywołuje żadnych odczuwalnych skutków. Osoby 
badane były przekonane, że kolejna faza eksperymentu będzie polegać na badaniu ewentualnych zmian w ich zdolności spostrzegania, 
które mogły powstać pod wpływem otrzymanego środka. W przerwie między tymi dwoma fazami eksperymentu badani dostawali 
jednak do wypełnienia kwestionariusze, rzekomo zupełnie niezwiązane z "prawdziwym" badaniem spostrzegania. Kwestionariusze 
te były dwojakiego rodzaju. Kwestionariusz A (agresywny) zawierał obraźliwe pytania (np. "Z iloma mężczyznami oprócz ojca 
sypia twoja matka"). Kwestionariusz B zawierał pytania zabawne. Badani wypełniali te kwestionariusze w pomieszczeniu, gdzie 
siedziała już inna osoba badana, wypełniająca ten sam kwestionariusz. W rzeczywistości był to jednak podstawiony przez 
badaczy aktor, który miał udawać, że podczas czytania wpada w złość (Kwestionariusz A) lub radość (Kwestionariusz B).

Okazało się, że emocje, które przeżywali badani w tych sytuacjach były bardzo różne. Badani, którzy byli przekonani, 
że wstrzyknięto im obojętny środek (czyli ci, którzy nie wiedzieli dlaczego kołacze im serce i czują podniecenie) wpadali w złość 
lub radość, w zależności od tego, który kwestionariusz czytali obok aktora. Badani, którym powiedziano, że epinefryna wywołuje 
uczucie pobudzenia, nie "zarażali się" żadną emocją - spokojnie wypełniali kwestionariusz, od początku do końca.

Interpretacja 
Emocje zależne były od tego, czy badany czuł podniecenie na poziomie fizjologicznym (pierwszy czynnik), oraz od tego, 
jak je sobie wytłumaczył (drugi czynnik). Jeśli był przekonany, że przyczyną pobudzenia jest wstrzyknięcie epinefryny,
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to nie przejmował emocji aktora, ani nie reagował impulsywnie na pytania kwestionariusza. Jeśli jednak czuł podniecenie i nie 
wiedział skąd się ono bierze (Grupa 2), to zastanawiając się nad powodem swojego pobudzenia, zaczynał przeżywać taką 
emocję, jaką mu sugerowała (podpowiadała) sytuacja.

Schachter w swojej teorii twierdzi, że aby człowiek poczuł emocje, muszą być spełnione dwa warunki (właśnie: dwa czynniki 
powstawania emocji). Po pierwsze, musi uświadomić sobie, że jest pobudzony. Po drugie, musi w pewien sposób zinterpretować 
swoje pobudzenie. Bardzo często ludzie interpretują swoje pobudzenie zwracając uwagę na to, w jakiej znajdują się sytuacji. 
Jakość przeżywanej emocji zależna jest więc od interpretacji, a nie pobudzenia fizjologicznego, które jest niespecyficzne (czyli 
niedające się przypisać konkretnej przyczynie) i podobne dla każdej emocji.

Ponieważ ludzie mogą źle oceniać czynnik, który wpływa na wywołanie ich pobudzenia fizjologicznego (jak pokazano w powyższym 
eksperymencie - badani, którzy nie wiedzieli dlaczego są pobudzeni myśleli, że to np. dlatego, iż przeczytali obraźliwe pytania, 
a ci którzy wiedzieli, że wstrzyknięto im "hormon walki", nie czuli gniewu), to możliwe jest tak zwane błędne określenie przyczyn 
pobudzenia, czyli mechanizm, w którym rzeczywistym źródłem emocji jest na przykład bodziec groźny, a człowiek interpretuje 
go jako bodziec erotyczny. Powstaje w nim wówczas przekonanie, że to, co odczuwa to podniecenie seksualne, a nie lęk.

W którym miejscu ludzkie ciało odczuwa emocje?

Grupa inżynierów zajmujących się biomedycyną na Aalto University w Finlandii zaprezentowała mapy odczuwania emocji przez 
ludzi.

Na podstawie badania, w którym uczestniczyło ponad siedmiuset ochotników z różnych krajów, udało się stworzyć mapę 
powiązania pomiędzy konkretnymi obszarami ciała człowieka, a emocjami jakie odczuwa.

Badani zostali poddani działaniu szerokiego zakresu bodźców odpowiadających ludzkim emocjom, zarówno tym pozytywnym, 
jak i negatywnym. Wszystkich poproszono o wskazanie na modelu komputerowym, który obszar ich ciała zareagował na bodźce. 
Monitorowano reakcje zwiększające (oznaczone kolorami ciepłymi) lub zmniejszające odczuwanie (kolory zimne).
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INTELIGENCJA OGÓLNA A INTELIGENCJA EMOCJONALNA 
Iloraz inteligencji jest obrazem naszej inteligencji ogólnej (czyli głównie zdolności matematycznych i językowych). Edukacja na całym 
świecie skoncentrowana jest na rozwijaniu tych umiejętności. Wysoki iloraz inteligencji jest dobrym prognostykiem jeśli 
chodzi o osiąganie sukcesów w szkole lub w karierze naukowej. Jednak ma znikomy wpływ na sukces w życiu. Osoby o wysokim 
ilorazie inteligencji wcale nie zakładają lepszych małżeństw, nie wychowują lepiej dzieci, nie osiągają wysokiego poziomu kondycji 
fizycznej czy psychicznej. Jeden z czołowych współczesnych ekspertów od inteligencji – Robert Sternberg mówi, że głównym 
czynnikiem, który decyduje o tym, czy dana osoba osiągnie mistrzostwo, to nie wrodzone zdolności, ale celowe zaangażowanie. 
Nie zawsze ludzie, którzy na początku byli najmądrzejsi okazują się najmądrzejsi na końcu. Wytrwałość, umiejętność odraczania 
gratyfikacji, umiejętność wyciągania wniosków z porażek – to są determinanty tego, co osiągniemy w życiu. Inteligencja 
społeczna (i główny jej aspekt – inteligencja emocjonalna) jest  kluczowym elementem, który sprawia, że ludzie dobrze sobie 
radzą w praktycznych sprawach życiowych. 
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Inteligencja emocjonalna to zdolność do spostrzegania, wyrażania, rozumienia i kierowania emocjami. Ludzie inteligentni 
emocjonalnie: są świadomi siebie, nie pozwalają, aby ich życiem kierowały dysfunkcjonalny lęk lub gniew, dążą do oddalonych 
w czasie nagród – wolą odłożyć gratyfikację niż pozwolić, by zawładnęły nimi impulsy. Empatia pozwala im odczytywać emocje 
innych i adekwatnie reagować.

Kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej to umiejętności komplementarne w stosunku do inteligencji racjonalnej. 

EQ – kompetencje osobiste człowieka, które określają: zdolność rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych 
osób, zdolność używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób.

Do inteligencji emocjonalnej zalicza się trzy główne grupy kompetencji:

Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą):

Samoświadomość: umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wiedza o własnych uczuciach, 
wartościach, preferencjach, możliwościach i ocenach intuicyjnych, czyli świadomość emocjonalna.

Samoocena: poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, świadomość swoich możliwości, umiejętności oraz swoich 
ograniczeń; umiejętność doświadczania własnej osoby niezależnie od sądów innych ludzi.

Samokontrola lub Samoregulacja: zdolność świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne i kontrolowania własnych 
stanów emocjonalnych; umiejętność radzenia sobie ze stresem, kształtowania własnych emocji zgodnie z samym 
sobą, z własnymi normami, zasadami oraz wyznawanymi wartościami.

Kompetencje społeczne (relacje z innymi):

Empatia: umiejętność doświadczania stanów emocjonalnych innych, uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i wartości 
wyznawanych przez innych, czyli rozumienie innych, wrażliwość na odczucia innych; postawa nastawiona na pomaganie i wspieranie 
innych osób; zdolność odczuwania i rozumienia relacji społecznych.

Asertywność: posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie, otwarte wyrażanie emocji, postaw oraz 
wyznawanych wartości w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób; zdolność obrony własnych 
praw w sytuacjach społecznych, bez naruszania praw innych osób do ich obrony.

Perswazja: umiejętność wzbudzania u innych pożądanych zachowań i reakcji, czyli wpływania na innych; umiejętność 
pozyskiwania innych na rzecz porozumienia, zdolność łagodzenia konfliktów. 

Przywództwo: zdolność tworzenia wizji i pobudzania ludzkiej motywacji do jej realizacji; zdolność zjednywania sobie zwolenników.

Współpraca: zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych 
celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania – nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań):

Motywacja: własne zaangażowanie, skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, 
czyli dążenie do osiągnięć, inicjatywa i optymizm.

Zdolności adaptacyjne: umiejętność panowania nad swoimi stanami wewnętrznymi; zdolność radzenia sobie w zmieniającym 
się środowisku, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w otoczeniu, zdolność działania i podejmowania decyzji pod 
wpływem stresu.
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Sumienność: zdolność przyjmowania odpowiedzialności za zadania i ich wykonywanie; umiejętność czerpania zadowolenia 
z wykonywanych obowiązków; konsekwencja w działaniu, w zgodzie z przyjętymi przez siebie standardami.

L I T E R A T U R A
Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka, tom I, Gdańsk: Wydawnictwo GWP, 2016.

Ekman P., Emocje ujawnione, Gliwice: Wydawnictwo HELION, 2012.

Zimbardo G., Philip, Johnson, L., Robert, McCain V., PSYCHOLOGIA. Kluczowe koncepcje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2010.

Mischel W., Test marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli, Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa, 2015.

Ohme, R., 2019. Emo Sapiens. Harmonia Emocji i rozumu. Warszawa: Bukowy Las, 2019.

kontakt@sie.edu.pl   |   s ie .edu.pl 13


