
ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

Emocje są użyteczne
Mają funkcję adaptacyjną, Pomagają się przystosować i przetrwać. 
Emocje niosą informację. Pomagają zinterpretować świat wewnętrzny i
zewnętrzny.
Emocje mają moc: motywują do działania, przynoszą ukojenie, pomagają
rozumieć siebie i świat.
Emocje tworzą uzupełniające się wymiary:
Od smutku do radości
Od złości do uwazności
Od strachu do odwagi

Mózg gadzi odpowiada za codzienną egzystencję i zachowania takie jak obrona
terytorium, polowanie, migracja, fizjologia: jest nastawiony na przetrwanie
jednostki i gatunku. 
Mózg paleossaków nazywany mózgiem limbicznym jest nastawiony na
przetrwanie jednostki i gatunku, u ssaków wiąże się to z zachowaniami
społecznymi. Ciało migdałowate odpowiada za sterowanie reakcjami
emocjonalnymi.
Mózg neossaków odgrywa istotną rolę we wzbudzaniu i koordynowaniu
procesów emocjonalnych u ludzi (Paul D. MacLean) 

Główne założenia teoretyczne programu edukacji emocjonalnej 
oraz pomocy psychologicznej eMOCje mają moc
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Bazując na dostępnych koncepcjach emocji za Strelau, Doliński przyjmujemy
definicję, która mówi, że emocja to subiektywny stan psychiczny, który uruchamia
związany z nią program działania. Emocji towarzyszą odczucia w ciele, ekspresje
mimiczne i pantomimiczne oraz charakterystyczne zachowania (Strelau, Doliński,
Psychologia akademicka). 

 
W mózgu człowieka możemy wyróżnić trzy zróżnicowane systemy: mózg gadzi,
mózg paleossaków i mózg neossaków. Każdy z nich odpowiada za inne procesy
emocjonalne i powstał w innej fazie ewolucji:
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Ludzie uczą się przez naśladownictwo, dzieje się tak również w przypadku emocji.
Zarażamy się emocjami w rezultacie prostego naśladownictwa ekspresji innych osób.
Oznacza to, że dostosowujemy swoją mimikę i pozycje ciała do zachowania innych
osób. Możemy także empatycznie współodczuwać, czyli wyobrazić sobie co myśli, czuje
i robi druga osoba. Dostrajamy się emocjonalnie do tych, z którymi przebywamy
próbując wejść w ich buty. 

W naszej podejściu kładziemy nacisk na empatyczne podejście, czyli współodczuwanie
emocji, a nie bierne zarażanie się nimi. Chcemy, by dorośli autentycznie pokazywali
swoje emocje. Dzięki temu mogą pokazać innym, jak wygląda złość, smutek, radość,
uważność, odwaga, strach i wiele innych. Jednocześnie, zachęcamy ich, by spróbowali
nauczyć dzieci empatycznego wczuwania się w siebie i w to, co mogą odczuwać inni w
danym momencie.
 
W cyklu eMOCje mają moc bardzo ważnym elementem jest autentyczność
nauczyciela, który jako model jest dla dzieci codziennym wzorem do naśladowania. W
związku z tym obejmiemy szkoleniem kadrę i zainteresowanych rodziców, by uspójnić
Wasze działania jako placówki. 

Emocje pełnią rolę adaptacyjną, pomagając organizmom przetrwać zagrożenia
stwarzane przez środowisko (za: Plutchnik R.). Pierwotne emocje zostały
scharakteryzowane w postaci par biegunowych przeciwieństw, które uruchamiają
zupełnie różne programy behawioralne. W naszej koncepcji uważamy, że każdy z tych
programów jest równie ważny współwystępuje ze sobą w życiu każdego z nas, bez
konieczności wartościowania. 

Emocje mają bardzo konkretny cel: zagwarantować przetrwanie, pozwalając nam
przystosować się do naszego otoczenia. Zostało to wskazane przez Karola Darwina,
kiedy udowodnił on, że zwierzęta również mają uczucia i wyrażają emocje. Powiedział,
że taki dar ułatwił im, jak również nam, rozwój w ujęciu całego gatunku.
Inteligencja emocjonalna to dyspozycja warunkująca skuteczność adaptacji dzięki
efektywnemu radzeniu sobie z emocjami (za: Matczak A.). Pojęcie to rozpowszechnił
Daniel Goleman twierdząc, że przejawia się ona w następujących umiejętnościach:
znajomość własnych przeżyć, kierowanie emocjami, zdolność motywowania się,
rozpoznawanie emocji u innych, nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi. 
Badacze od zawsze zastanawiali się, co jest pierwsze - odczucia z ciała i neurobiologia
czy interpretacja tych odczuć. Szereg badań w toku rozwoju psychologii nie dało
jednoznacznej odpowiedzi. Jedno jest pewne - emocje i ciało są ze sobą nierozerwalnie
połączone. Dużo o tym mówi psychosomatyka. 
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 W naszym odczuciu, emocje zapisują się w ciele. Świadczą o tym liczne badania nad
PTSD, które jasno pokazują, że ciało pamięta wydarzenia uruchamiając reakcję, które
nie mają podstaw w obecnym zagrożeniu (za: Bessel van der Kolk). Na to połączenie
ciała i emocji zwracałysmy szczególną uwagę podczas projektowania założeń pomocy
‘eMOCje mają moc’.

eMOCje mają moc czerpią również z założeń mindfulness. Świadomość to
podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym człowiek zdaje sobie sprawę
ze zjawisk wewnętrznych (własne myśli, uczucia) oraz zjawisk zewnętrznych
docierających do niego poprzez 5 zmysłów oraz kanał kinestetyczny. Przez pojęcie
„świadomość” można rozumieć wiele stanów – od zdawania sobie sprawy z istnienia
otoczenia, istnienia samego siebie, poprzez świadomość istnienia swojego życia
psychicznego aż po świadomość świadomą samego siebie. Zwracanie uwagi na bodźce
pojawiające się wewnątrz ciała oraz analizując bodźce docierające z zewnątrz, dzieci
rozwijają w sobie uważność i percepcję, które mogą wykorzystywać do procesu
samoregulacji. Uważność to świadome, pełne ciekawości i otwartości bycie tu i teraz. 

Praktykowanie, a więc codzienne ćwiczenie uważności wpływa na umiejętność
koncentracji uwagi, lepszą zdolność radzą sobie z trudnościami, wzrost poziomu
energii i spadek zmęczenia, polepszenie relacji z innymi ludźmi.
 


