
Lawa i układ 
 
Opisuję dwa obrazy emocji, dwa sposoby opisywania ich i zajmowania się nimi. 
 
Obraz nr 1. Emocje są jak lawa. Są one we mnie niczym zasób gęstego płynu, w moim 
środku, gdzieś głęboko w głowie lub w trzewiach. Zazwyczaj we mnie tylko drzemią, są 
uśpione albo zamrożone np. w spiętych barkach, bywa że przez całe życie, od wczesnego 
dzieciństwa. Czasami jednak we mnie wzbierają. Podniecenie, niepokój, stres podgrzewa je. 
Wydobywają się na powierzchnię, podchodzą do gardła, uwalniają się, wylewają bądź wręcz 
wybuchają siłą ciśnienia zależną od wielkości lawy i długości czasu powstrzymywania jej w 
sobie. Co jest ważne, że nawet kiedy uśpione czy zamrożone, to one są. Wtedy też wpływają 
na moje myśli, postępowanie i generalnie moje życie. Są tylko nieuświadomione. Taki wpływ 
jest bardziej przemożny i trwały niż emocji na wierzch wylanych, bo jest wpływem 
niezauważonym czy niezrozumiałym. Wtedy nie jestem siebie świadomym, nie panuję nad 
sobą, nie rozumiem siebie, nie mam ze sobą kontaktu. 
 
Co mogę w tym ujęciu zrobić, aby lepiej postępować, aby moje życie było lepsze? Muszę 
sięgnąć w głąb siebie do emocji, poszukać ich, wydobyć je na wierzch, uświadomić sobie, 
poczuć, wyrazić, nazwać, zrozumieć odnajdując nici powiązań przyczyn i skutków, czasami z 
pomocą specjalisty. Wyjaśnione, wydobyte z ciemności niewiedzy tracą one swój impet, 
uwolnione przestają być ściśnięte. Zaczynam odzyskiwać nad nimi panowanie i nad sobą 
samym. Uwalniam się od nich. Pozbywam się ich. Wylane zostawiam za sobą. A jeśli nie, jeśli 
wciąż są ze mną, to przynajmniej je rozumiem / pojmuję i potrafię je już osłabione 
kontrolować. 
 
*** 
 
Obraz nr 2. Emocje są układem. Miliardy neuronów ze sobą połączone wymieniają się 
elektrycznymi impulsami. Połączenia neuronalne są aktywne bądź nie. Układ konkretnych 
aktywnych połączeń to jakiś ruch, emocja, spostrzeżenie czy myśl. Sekwencja takich 
układów to działanie, tok myśli, żywienie uczucia itd. Jest w tym i porządek, i powtarzalność. 
Do pewnego stopnia.  
 
Część tego porządku wynika z faktu, że jestem człowiekiem, przedstawicielem gatunku i 
spadkobiercą materiału genetycznego moich rodziców. Częściowo porządek jest jednak 
przeze mnie wyuczony. Każdy uczy się sam i tym różnimy się między sobą.  
 
W tym podejściu dana emocja jest tylko wtedy, kiedy uaktywniają się dane połączenia, gdy 
przez nie właśnie płynie prąd. Kiedy coś w połączeniach się zmieni tzn. jedne zostaną 
wyłączone, inne zostaną włączone, wtedy zmienia się ich układ i zmienia się bądź znika 
emocja. Na przykład, stopień napięcia moich mięśni jest zasadniczą okolicznością. Ich 
rozluźnienie zmienia moją sytuację wewnętrzną na tyle, iż zewnętrzne okoliczności nie 
potrafią już automatycznie czy tak łatwo wywołać tej samej emocji np. złości jak wcześniej. 
Pozostaje spokój – czyste pole emocji i związana z tym łagodna przyjemność. Wcześniej 
odczuwane troski czy lęki nie wylały się ani nie kiszą się gdzieś w środku. W głębokiej 
relaksacji nawet jeśli próbuję je wywołać, to się nie udaje. Ich w tym momencie nie ma, a 
prawdopodobnie wrócą, gdy moje mięśnie ponownie się pospinają. W tym sensie, nie ma 
emocji, gdy nie ma tego układu połączeń. Ona zapala się, jarzy, a potem gaśnie. Samo słowo 
„emocja” pochodzi z łacińskiego „e movere”, czyli w „w ruchu”. Nie ma nigdzie żadnego 
magazynu, żadnego lochu czy strychu, gdzie emocje drzemią i czekają na ujawnienie się. Gdy 
ich nie ma, nie ma też ich wpływu na działanie. Moje postępowanie jest od nich wolne.  



 
Oczywiście niektóre układy połączeń, w tym układy emocji są tak często powtarzane, że 
wydają się być na stałe. Pojawiają się codziennie. Są tak silnym przyzwyczajeniem, że stają 
się natręctwem czy manią. Wtedy słusznie wydaje się, że nigdy nie jestem od nich wolny… 
ale mogę.  
 
Co mogę z nimi zrobić? Jak mogę zapobiec układom przykrych emocji? Na początku muszę 
uznać swoją niewiedzę, granice swojego poznania. Powinienem przyznać, że układu 
połączeń miedzy miliardami neuronów nie mogę w pełni zrozumieć. Są zbyt złożone i 
ukryte przede mną, abym mógł je przekonywująco wyjaśnić wskazując przyczyny. Nie wiem, 
jakie okoliczności wewnętrzne z mojego ciała czy zewnętrzne z mojego otoczenia włączają 
ten, a nie inny układ. Może nawet chciałbym wierzyć, że jest w tym jakaś reguła, ale nawet 
tego nie mogę przyjąć za pewnik. Mam przeczucie, że jest wręcz przeciwnie.  
 
Z drugiej strony, okoliczności nieustannie zmieniają się. Nigdy nie ma doskonałego 
powtórzenia sytuacji, a jednak rezultaty w postaci emocji są podobne. Organizm w różnych 
sytuacjach wyszukuje i rozpoznaje podobieństwa na tyle, aby uruchomić znaną reakcję. W 
rezultacie nie wiem, ale mogę tylko domyślać się, o co zadbać, aby zwiększyć szansę, ale nie 
mogę liczyć na gwarancję uniknięcia przykrych emocji. Mogę przestrzegać diety, oddychać 
świeżym powietrzem, dużo wystawiać się na słońce, dbać o dobre towarzystwo, ale czasami 
to nie wystarczy. Nie ma pewnej recepty, ale i tak warto zrobić to, co w mojej mocy.  
 
Jednym z ważnych narzędzi jakimi dysponuję jest uczenie się nowego. Większość emocji, 
może wszystkie są wyuczone. To optymistyczna wiadomość. Znaczy to bowiem, że mogę 
nauczyć się inaczej. Im więcej układów umiem, tym mniej jestem zdany na każdy z nich, 
także na ten, którego chcę uniknąć. Wyjazd w nowe miejsce jest uczeniem się nowego. 
Poznanie nowych ludzi jest uczeniem się nowego. Czas leczy rany nie dlatego, że płynie, ale 
dlatego, że jest wypełniony nowymi wrażeniami i doświadczeniami. Nowa praca, nowa 
książka, nowy ruch ciałem jest świeżym doświadczeniem - układem, który nie tyle zajmuje 
miejsce na półce obok dotychczasowych układów, ale też wpływa na nie i zmienia je. Nowe 
doświadczenie, jeśli wystarczająco głębokie np. miłość zmienia doświadczenia 
dotychczasowe. Nowy element układanki zmienia ją całą. To nie znaczy, że raz na zawsze 
uwalniam się od przykrej emocji. Ona zawsze może ponownie zaistnieć, w najmniej 
spodziewanym momencie. Mój organizm potrafi ją ponownie wywołać, on ją umie, ale… 
umie też już inne. To nie jest świadomy wybór między nimi. To mój organizm, mój mózg 
wpada z jednego układu w drugi. Jeśli jest zdrowy, to potrafi kierować się swoją 
przyjemnością i częściej wpada w układy emocji pozytywnych, a jeśli nawet wpada w 
przykre emocje, to w nich nie przesiaduje, tylko znajduje siły wydostać się i przejść w inne 
stany, które ma do dyspozycji. W ten sposób moje zdrowie zależy od wielości opcji, które 
znam. Ucząc się nowych rzeczy, jestem dzięki temu zdrowszy. 
 
Inaczej, bezpośrednio nic nie mogę zrobić z moimi emocjami. Pojawiają się i znikają poza 
moją kontrolą. Nie ponoszę za nie odpowiedzialności, co samo w sobie już przynosi nieco 
ulgi (za to za moje zachowanie pod wpływem emocji tak, jak najbardziej). Co mogę zrobić i 
za to jestem odpowiedzialny, to dbać o siebie, swoje zdrowie i swoje otoczenie oraz uczyć 
się nowego, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, tworzyć nowe układy połączeń 
między neuronami, rozwijać się. Jeśli podejście „emocje są jak lawa” jest bardziej o poznaniu 
siebie, wyjaśnieniu i wydobyciu na wierzch, zrozumieniu, analizie przyczyn i skutków, to 
podejście „emocje są jak układ” jest bardziej o kierowaniu sobą we mgle - kiedy do końca nie 
rozumiemy siebie ani świata. Dany układ pojawia się, zapala i zaraz potem gaśnie i tak 
naprawdę nie wiadomo, czemu akurat teraz. Chwilę potem jest już coś innego. Nie ma w tym 



ciągłości, są niewyjaśnione przeskoki i czasami naprawdę szkoda, że my dla poczucia sensu i 
tym samym bezpieczeństwa dorabiamy do tych przeskoków narrację ciągłości przyczyn i 
skutków zamiast po prostu obserwować elektryczne wyładowania jeden po drugim, 
samemu zachowując dystans i spokój. 
 
*** 
 
Oba sposoby widzenia i traktowania emocji są odmienne od siebie. Są inną propozycją, ale 
przecież można je łączyć i korzystać z obu. Można na swoje emocje spojrzeć z innej strony 
niż zwykle i zająć się nimi inaczej niż dotąd. Jest oczywiście pytanie o dostępne zasoby np. 
ograniczony czas i które wtedy podejście wybrać. Nie chodzi o metaforę, którą preferujemy, 
czy to jest lawa czy układ, ale o poczucie jak statyczne / dynamiczne są emocje, na ile 
jesteśmy w stanie je wyjaśnić, a na ile nie oraz w jakim stopniu wyjaśnienie pomaga je 
zmienić, a w jakim pomagają inne zabiegi wokół nich. 
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