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SSttrreesszzcczzeenniiee
„Metabolizm informacyjny cz³owieka a proces decyzyjny cz³owieka” jest prac¹ zmierzaj¹c¹ do przedstawie-
nia procesu decyzyjnego cz³owieka przez stworzenie syntetycznego uk³adu zale¿noœci miêdzy uczuciami
(wartoœciami) a otaczaj¹c¹ rzeczywistoœci¹ (obiektami). Praca w zasadniczej czêœci opiera siê na zjawisku
krystalizowania siê uczuæ na obiektach, przebiegaj¹cym tak jak krystalizacja lêku w nerwicach natrêctw, lecz
rozci¹gniêtym na ogó³ przedmiotów, zdarzeñ i sytuacji, z którymi cz³owiek ma stycznoœæ, oraz na metaboli-
zmie informacyjnym cz³owieka. W kwestii metabolizmu informacyjnego g³ówny nacisk zosta³ po³o¿ony
na fazê emocjonaln¹ tego procesu, polegaj¹c¹ w³aœnie na krystalizacji uczuæ na poszczególnych obiektach
otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Zale¿noœci powstaj¹ce miêdzy uczuciami (wartoœciami) a obiektami tworz¹ sys-
tem wartoœci cz³owieka, który umo¿liwia mu dokonywanie wyborów. W ten sposób zosta³a wyró¿niona faza
intelektualna metabolizmu informacyjnego, polegaj¹ca na poznawaniu przyczynowo-skutkowych zale¿noœci
istniej¹cych w otaczaj¹cym œwiecie, i faza emocjonalna, pozwalaj¹ca dokonaæ oceny otaczaj¹cej rzeczywisto-
œci. Ponadto faza emocjonalna zosta³a uzupe³niona o element ryzyka, który modyfikuje stosunek cz³owieka
do otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Ów element ryzyka wp³ywa na obni¿enie „atrakcyjnoœci” obiektu, na jakim kry-
stalizuj¹ siê uczucia. Element ryzyka pojawia siê przy zaistnieniu prawdopodobieñstwa utraty osi¹gniêtego
obiektu b¹dŸ przy ograniczonych mo¿liwoœciach jego osi¹gniêcia.

SS³³oowwaa  kklluucczzoowwee:: metabolizm informacyjny cz³owieka, faza intelektualna metabolizmu informacyjnego, faza
emocjonalna metabolizmu informacyjnego, krystalizacja uczuæ, obiekt krystalizacji, system wartoœci cz³owie-
ka, krystalizacja wartoœci, czynnik ryzyka

SSuummmmaarryy
The aim of this paper is to present the decision-making process in humans by creating a synthetic system of
dependency between emotions (values) and surrounding reality (objects). The paper is based on the phenom-
enon of crystallization of emotions on objects, proceeding as crystallization of anxiety in compulsive-obses-
sive neurosis, but extending on the totality of objects, events and situations the person is dealing with, as well
as on human information metabolism. Concerning the issue of information metabolism, the main emphasis
is put on the emotional phase of this process, consisting precisely in crystallization of emotions on particu-
lar objects of surrounding reality. Associations arising between emotions (values) and objects of surround-
ing reality create the person’s system of values, which enables the person to make choices. In this way, we can
distinguish an intellectual phase of information metabolism, which consists in recognition of cause-effect
relationships existing in surrounding world, and an emotional phase, which makes possible evaluation of sur-
rounding reality. Furthermore, emotional phase has been supplemented by an element of risk, which modi-
fies the person’s relationship with surrounding reality. The element of risk leads to a decrease of “attractive-
ness” of emotion-crystallizing object. The element of risk appears when there is a probability of loss of object
attained or when probability of attaining the object is limited.

KKeeyy  wwoorrddss:: human information metabolism, intellectual phase of information metabolism, emotional phase
of information metabolism, crystallization of emotions, object of crystallization, human system of value, crys-
tallization of values, risk factor
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mo¿na przypisaæ ró¿ne uczucia, które wywo³uj¹ u nie-
go ró¿ne stany. Pewien przedmiot mo¿e równie dobrze
zapewniæ cz³owiekowi stan wolnoœci jak i bezpieczeñ-
stwa. Ponadto, istotne jest to, ¿e poszczególnym uczu-
ciom nadajemy ró¿ne znaczenie i dlatego dla ka¿dego
cz³owieka ró¿ne uczucia bêd¹ tworzyæ odmienn¹ hie-
rarchiê. Dla jednej osoby uczucie wolnoœci mo¿e wy-
raŸnie górowaæ nad innymi, z kolei u innej osoby uczu-
ciem takim mo¿e byæ bezpieczeñstwo. 
W sposób najbardziej klarowny mo¿na przestawiæ te
zale¿noœci w tabeli, nadaj¹c im abstrakcyjn¹ wartoœæ
liczbow¹ (na przyk³adzie pani X, która zosta³a w³aœci-
cielk¹ samochodu).
Chc¹c na podstawie niniejszej tabeli w praktyce wyobra-
ziæ sobie proces myœlowy pani X, mo¿na by przyk³ado-
wo przedstawiæ go nastêpuj¹co:
1) samochód w du¿ym stopniu daje pani X poczu-

cie wolnoœci (35% wolnoœci), gdy¿ mo¿e ona poje-
chaæ sobie, gdzie chce (odwiedziæ kole¿anki, poje-
chaæ z dzieæmi do kina, itp.) i nie jest tak zwi¹zana
z domem; 

2) jednak¿e pani X boi siê trochê jeŸdziæ i lekko nie-
ufnie patrzy na samochód (-15% bezpieczeñstwo),
bo sen z powiek spêdzaj¹ jej wizje wypadku, ka-
lectwa itp. (uwaga: znak minus oznacza istnienie
stanu niebezpieczeñstwa jako zanegowanie stanu
bezpieczeñstwa);

3) pani X jako ¿e jest kobiet¹ bardzo skromn¹ to ma te¿
ma³e wyrzuty sumienia, ¿e jeŸdzi samochodem doœæ
drogiej marki i rzuca siê nim w oczy (-2% równoœæ);

4) jednak¿e pani X wydaje siê, ¿e odk¹d ma ten sa-
mochód, jej kole¿anki, znajome i po trosze rodzina
zaczêli bardziej siê z ni¹ liczyæ (3% pos³uchu; 12%
powa¿ania).

Pos³uguj¹c siê podobnymi abstrakcyjnymi wartoœciami
(uczuciami), mo¿na by na ich podstawie „wyceniæ” po-
siadanie samochodu w systemie wartoœci naszej pani na:
(60 x 0,35) + [50 x (-0,15)] + [35 x (-0,02)] + (7 x 0,03)
+ (6 x 0,12) = 21 – 7,5 – 0,7 + 0,21 + 0,72 = 1133,,7733.
Powy¿sza abstrakcyjna liczba obrazuje emocjonalne zna-
czenie rozwa¿anego przedmiotu dla pani X. 
Metabolizm informacyjny cz³owieka, opisywany szerzej
przez profesora Antoniego Kêpiñskiego w Melancholii,
wyró¿nia dwie fazy: intelektualn¹ oraz emocjonaln¹.
Fazê intelektualn¹ metabolizmu informacyjnego cz³o-
wieka mo¿na uznaæ za zdolnoœæ do uœwiadamiania sobie

Jednym z bardziej charakterystycznych zjawisk, po-
jawiaj¹cym siê w zwi¹zku z nerwic¹ natrêctw, jest
krystalizacja lêku chorego na pewnym okreœlonym

przedmiocie. W sytuacji takiej ów przedmiot staje siê
swoistym uosobieniem tego lêku. Wtedy wyraŸnie wy-
twarza siê negatywny emocjonalny stosunek pacjenta
do obiektu, na którym krystalizuje siê lêk. Pojawienie
siê tak negatywnie odbieranego obiektu rzutuje na spo-
sób postêpowania cz³owieka, bowiem osoba chora na
nerwicê natrêctw bêdzie za wszelk¹ cenê unikaæ obiek-
tu, na którym krystalizuje siê lêk. Nie bêdzie mia³o wiêc
wiêkszego znaczenia to, czy okreœlony przedmiot ze
wzglêdu na swoje w³aœciwoœci by³by najlepszy do wyko-
nania jakiejœ czynnoœci (na przyk³ad ostry nó¿ do kroje-
nia chleba), gdy¿ wyraŸnie negatywny stosunek emocjo-
nalny do przedmiotu bêdzie stanowi³ nieprzekraczaln¹
barierê dla chorego i tym samym bêdzie mia³ decyduj¹-
cy wp³yw na podjêcie przez niego ostatecznej decyzji.
W sytuacji takiej emocje dominuj¹ nad logik¹ osoby
chorej, z czego ona sama zdaje sobie sprawê. Mo¿na
jednak¿e, w oparciu o przedstawione zjawisko krystali-
zacji lêku w nerwicach natrêctw, zastanowiæ siê, czy
krystalizacja uczucia takiego jak lêk jest czymœ charak-
terystycznym wy³¹cznie dla nerwicy, czy te¿ zjawisko
krystalizacji uczuæ ma powszechny charakter, a krysta-
lizacja lêku w nerwicach jest wy³¹cznie jaskraw¹ pato-
logi¹ tego zjawiska? Aby móc odpowiedzieæ na to pyta-
nie, nale¿a³oby zastanowiæ siê nad istot¹ relacji miêdzy
cz³owiekiem a wszystkimi obiektami, jakie znajduj¹ siê
w otaczaj¹cej go rzeczywistoœci. 
Otó¿ najistotniejsz¹ kwesti¹ jest relacja cz³owieka z ota-
czaj¹c¹ rzeczywistoœci¹, która kszta³tuje siê poprzez sta-
ny sprowadzane na cz³owieka przez obiekty z jego oto-
czenia. Natomiast stan, który odbiera cz³owiek, mo¿na
sprowadziæ do okreœlonego uczucia. Stan cz³owieka nie
ogranicza siê jednak¿e wy³¹cznie do lêku (czy ogólnie
mówi¹c „bezpieczeñstwa”). Mo¿na wyró¿niæ równie¿
inne stany (uczucia), takie jak wolnoœæ, powa¿anie, rów-
noœæ, pos³uch, itp. Pozwalaj¹ one cz³owiekowi usto-
sunkowaæ siê do otaczaj¹cej rzeczywistoœci, bêd¹c tym
samym swoistym mianownikiem, do którego zostaje
sprowadzona ca³a otaczaj¹ca rzeczywistoœæ. Nale¿y jed-
nak w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ relacja ta nie jest funk-
cj¹ matematyczn¹, gdzie ka¿demu uczuciu przyporz¹d-
kowany jest tylko i wy³¹cznie jeden obiekt. Otó¿ dla
ka¿dego obiektu znajduj¹cego siê w otoczeniu cz³owieka

Tabela 1. Tabela krystalizacji uczuæ na obiekcie

Obiekt, na którym  Wartoœæ (uczucie)  Znaczenie wartoœci (uczucia)  Stopieñ krystalizowania siê 
krystalizuj¹ siê wartoœci wyznawana przez jednostkê wyznawanej przez jednostkê wartoœci na obiekcie 

Samochód Wolnoœæ 60 35%
Bezpieczeñstwo 50 -15%

Równoœæ 35 -2%
Pos³uch 7 3%

Powa¿anie 6 12%
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przyczynowo-skutkowych efektów pewnych zachowañ,
zdarzeñ czy te¿ mo¿liwoœci pewnych przedmiotów. Faza
emocjonalna przedstawia natomiast „cel wy¿szy” i od-
powiada cz³owiekowi, jak okreœlone zachowanie, zdarze-
nie czy te¿ przedmiot wp³ynie na jego sytuacjê w ogóle,
to znaczy, czy przez okreœlone zachowanie, zdarzenie czy
te¿ przedmiot bêdzie móg³ w wiêkszym stopniu zapew-
niæ sobie wolnoœæ, bezpieczeñstwo, powa¿anie b¹dŸ te¿
inne uczucie (stan). Powy¿sze wyliczenie, dokonane na
podstawie przedstawionej tabeli, ma o tyle istotne zna-
czenie, gdy¿ ilustruje nam ca³oœciowy stosunek emocjo-
nalny do przedmiotu – samochodu. W sytuacji wyboru,
gdy cz³owiek stanie przed alternatyw¹ miêdzy uczynie-
niem czegoœ lub zaniechaniem, zawsze podejmuje osta-
teczn¹ decyzjê w oparciu o dokonanie bilansu (oceny)
przed i po [stan (uczucie) przed zakupem i po zakupie
przedmiotu, tak samo jak przed pope³nieniem i po po-
pe³nieniu przestêpstwa, przed zawarciem i po zawarciu
zwi¹zku ma³¿eñskiego, itd.]. Wy¿sza wartoœæ bilansu
wska¿e wybór, jaki ostatecznie zapadnie przy pojawieniu
siê alternatywy w dzia³aniu cz³owieka. Faza intelektual-
na metabolizmu informacyjnego cz³owieka odpowiada
mu wiêc na pytanie, jakie s¹ mo¿liwe rozwi¹zania (wg
jego stanu wiedzy), natomiast emocjonalna – jak¹ osta-
teczn¹ decyzjê podj¹æ, czy te¿ inaczej rzecz ujmuj¹c,
przedstawi nam strategiê dzia³ania cz³owieka (czy prefe-
ruje stan wolnoœci, bezpieczeñstwa czy te¿ powa¿ania).
Do umieszczonej powy¿ej tabeli nale¿a³oby jednak do-
daæ kilka zastrze¿eñ i uœciœleñ.
Otó¿ przede wszystkim krystalizowanie siê uczuæ (war-
toœci) nale¿y rozpatrywaæ w sposób indywidualny, na
ka¿dym obiekcie otaczaj¹cej rzeczywistoœci oddzielnie,
rozwa¿aj¹c jego cechy. Przyk³adowo, fakt posiadania
samochodu bêdzie siê nam krystalizowa³ w podobny
sposób wzglêdem wiêkszoœci aut, ale bêd¹ nastêpowa³y
pewne modyfikacje w zale¿noœci od marki samochodu,
jego wartoœci, mo¿liwoœci technicznych, przeznaczenia
itd. Po drugie, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w wielu przypadkach
cz³owiek kszta³tuje swój stosunek emocjonalny do ota-

czaj¹cej rzeczywistoœci wy³¹cznie na podstawie pewnych
cech obiektu. Tak na przyk³ad osoba nieposiadaj¹ca dro-
giego samochodu okreœlonej marki kreuje sobie swój sto-
sunek emocjonalny do powy¿szego przedmiotu w oparciu
o jego elementy, które bêd¹ siê bilansowaæ w zale¿noœci
od ich wp³ywu na ca³oœæ (mówi¹c jaœniej i upraszczaj¹c:
stosunek do luksusowego auta mo¿na wyrobiæ sobie na
podstawie jego pewnych cech, takich jak wysoka wartoœæ,
wysoki komfort itd.). Nale¿y mieæ na uwadze tak¿e to, ¿e
w przedstawionej tabeli rozwa¿aliœmy krystalizowanie
siê sytuacji posiadania samochodu wy³¹cznie w oparciu
o 5 wartoœci (uczuæ), choæ w rzeczywistoœci mo¿na by
zapewne wymieniæ ich znacznie wiêcej. 
Trzeba równie¿ zauwa¿yæ, i¿ spoœród wszystkich czynni-
ków bior¹cych udzia³ w metabolizmie informacyjnym,
hierarchia wartoœci (uczuæ) jest najtrwalsza. Sposób od-
czuwania cz³owieka to w znacznej czêœci zapisana karta.
Tutaj w przewa¿aj¹cej mierze czynniki genetyczne bêd¹
decydowa³y o sposobie odczuwania cz³owieka. Oczy-
wiœcie, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e hierarchia wartoœci
(uczuæ) jest czymœ sta³ym, bowiem pod wp³ywem d³u-
gotrwa³ego dzia³ania jakiegoœ bodŸca b¹dŸ te¿ bardzo
intensywnego bodŸca (np. w wyniku wp³ywu stanu d³u-
gotrwa³ego zagro¿enia czy te¿ gwa³townego prze¿ycia)
mo¿e dojœæ do pewnych zmian, lecz generalnie jest to
element stabilny. Dlatego te¿ wartoœci (uczucia), jakim
nadajemy pewne znaczenie, mog¹ siê nie zmieniæ po-
mimo up³ywu lat albo te¿ zmiana taka mo¿e byæ nie-
wielka. Czynnikiem w wiêkszym stopniu ulegaj¹cym
zmianie jest krystalizowanie siê wartoœci (uczuæ) na po-
szczególnych obiektach. Ta czêœæ metabolizmu infor-
macyjnego jest ju¿ bezpoœrednio wynikiem zdobytego
doœwiadczenia oraz wiedzy o œwiecie i panuj¹cych w nim
mechanizmach. Tutaj, praktycznie w chwili urodzenia
jesteœmy czyst¹ kart¹. Poznawanie pewnych przedmio-
tów, zdarzeñ oraz ich konsekwencji w miarê zdobywania
doœwiadczenia ¿yciowego wzbogaca proces decyzyjny
i dokonuje jego ci¹g³ej korekty. Dlatego te¿ inaczej bê-
dzie wygl¹da³o krystalizowanie siê wartoœci na poszcze-

Tabela 2. Tabela systemu wartoœci

Wartoœæ Wycena wartoœci Krystalizowanie siê wartoœci Obiekt krystalizacji Ocena obiektu krystalizacji

Wolnoœæ 60 Dom 60x0,3+50x0,5+16x0,2
[posiadanie] =18+25+3,2=46,2

Bezpieczeñstwo 50 Samochód 60x0,6+50x0,2+16x0,15
[posiadanie] =36+10+2,4=48,4

Równoœæ 30 Religia (wyznawanie) 30x0,7+16x0,1=21+1,6=22,6
[sytuacja]

Pos³uch 25 Wspinaczka 60x0,25+50x(-0,1)=15-5=10
[czynnoœæ]

Powa¿anie 16 Znajomoœæ prawa 50x0,4+25x0,6+16x0,4
[sytuacja] =20+15+6,4=41,4

30%
60%
25%

50%
20%
-10%
40%

70%

60%

20%
15%
10%
40%



101

PRACE POGL¥DOWE/REVIEWS

PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2007, 7 (2), p. 98-102

gólnych obiektach w okresie dorastania, starzenia siê,
w miarê jak zmienia siê jego sytuacja maj¹tkowa cz³o-
wieka, œrodowisko kulturowe, zdolnoœci fizyczne, czy te¿
pod wp³ywem innych czynników. Pozwala to cz³owie-
kowi, jako stworzeniu o najwiêkszym potencjale umy-
s³u, dostosowaæ siê ad hoc do ka¿dej sytuacji, zgodnie
z najbardziej pasuj¹c¹ dla niego strategi¹.
Trzymaj¹c siê powy¿szych ustaleñ, mo¿na wyobraziæ
sobie, jak faza emocjonalna metabolizmu informacyj-
nego cz³owieka tworzy jego system wartoœci, który ma
wp³yw na decyzje przez niego podejmowane. Taki sys-
tem wartoœci bêdzie w³aœciwie sieci¹ powi¹zañ miêdzy
wartoœciami (uczuciami) a obiektami otaczaj¹cej rze-
czywistoœci, na których wartoœci te siê krystalizuj¹.
Zale¿noœci, istniej¹ce w tak skonstruowanym systemie
wartoœci, powoduj¹, ¿e system ten jest niesta³y. Je¿eli
nast¹pi³aby zmiana znaczenia jakiejœ wartoœci (np. bez-
pieczeñstwa, wolnoœci, itp.), automatycznie dokona siê
nam przetasowanie w uk³adzie krystalizuj¹cych siê obiek-
tów. Co wiêcej, nawet znaczne zmiany w obrazie systemu
wartoœci mog¹ nast¹piæ równie¿ w przypadku zmiany
krystalizowania siê poszczególnego obiektu, który na-
stêpnie bêdzie rzutowa³ na krystalizowanie siê innych
obiektów. Ma to zwi¹zek ze z³o¿onoœci¹ procesu kry-
stalizowania siê wartoœci (uczuæ) na obiektach, polega-
j¹cego miêdzy innymi na tworzeniu naszych relacji do
otaczaj¹cej rzeczywistoœci przez kreowanie (o którym
by³a ju¿ wczeœniej mowa). Przyk³adowo, wystarczy³oby,
¿e ogólnie przedmioty wartoœciowe zmieni³yby posiada-
n¹ ocenê w systemie wartoœci (np. z powodu zwiêkszonej
przestêpczoœci, obci¹¿eñ podatkowych drogich przed-
miotów, itp.), a skutki odczuj¹ wszystkie obiekty, których
wysoka wartoœæ jest istotn¹ cech¹. Zatem zmiana oceny
cechy charakteryzuj¹cej obiekt równie¿ mo¿e wp³yn¹æ
nawet na znaczn¹ zmianê obrazu systemu wartoœci. 
Ostatnim elementem, który w sposób istotny wp³ywa na
ocenê rzeczywistoœci wyp³ywaj¹c¹ z metabolizmu infor-
macyjnego cz³owieka, jest pojawienie siê czynnika ryzy-
ka. Ocenianie rzeczywistoœci wy³¹cznie na podstawie
systemu wartoœci jednostki, jak to zosta³o przedstawio-
ne powy¿ej, jest w pe³ni miarodajne w przypadku, gdy
przyjmiemy, ¿e dokonuj¹c wyboru, mamy alternatywê
o jednakowej szansie powodzenia (realizacji). Sytuacja
ulega jednak zmianie, kiedy szansa osi¹gniêcia pewnego

obiektu (czy ogólnie rzecz ujmuj¹c sukcesu koñcowego
przedsiêbranego dzia³ania) zaczyna siê ró¿nicowaæ. Gdy
wchodzi w rachubê czynnik losowy, to choæ ogólna lo-
gika oceny i dzia³ania generalnie zostaje zachowana, na-
prawdê podlega ona pewnej modyfikacji. Je¿eli na przy-
k³ad porównamy „wycenê” wyra¿on¹ w abstrakcyjnych
wartoœciach takich obiektów, jak dom oraz samochód,
to zgodnie z wczeœniej przedstawionym wycinkiem sys-
temu wartoœci z tabeli 2 (samochód wyceniony na 48,4,
dom wyceniony na 46,2), samochód bêdzie potrakto-
wany jako priorytet.
W wyniku pojawienia siê czynnika ryzyka nasza wycena
ulegnie zmianom i przy 90% szansie na osi¹gniêcie sa-
mochodu i 100% szansie osi¹gniêcia domu (pos³uguj¹c
siê nadal wartoœciami abstrakcyjnymi) mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e wybór najprawdopodobniej padnie na dom
(48,4 x 0,9 < 46,2). S³owo „najprawdopodobniej” w tym
przypadku jest uzasadnione, poniewa¿ pojawienie siê
czynnika losowego (czynnika ryzyka) prawdopodobnie
obni¿y atrakcyjnoœæ i „konkurencyjnoœæ” samochodu
o wymiar ryzyka (tj. o 10%). Wcale jednak rozmiar ry-
zyka nie musi poci¹gn¹æ za sob¹ w proporcjonalnym
stopniu spadku „wyceny” konkretnego obiektu, jak to
zosta³o powy¿ej przedstawione. „Wycena” przedmiotu,
sytuacji czy te¿ zachowania nie jest krzyw¹ odwrotnie
proporcjonaln¹ do szansy osi¹gniêcia przedmiotu, lecz
faktycznie jest krzyw¹ wklês³¹ b¹dŸ te¿ wypuk³¹, o stop-
niu wklês³oœci lub wypuk³oœci zale¿nym od preferencji
osoby do podejmowania ryzyka.
Wykres przedstawiaj¹cy powy¿sz¹ modyfikacjê ryzyka
na ocenê obiektu mo¿na przedstawiæ na dwóch osiach,
gdzie: 
– oœ Y – przedstawia wartoœæ obiektu w systemie war-

toœci w zale¿noœci od szansy jego osi¹gniêcia (od war-
toœci maksymalnej, tj. 48,4, do minimalnej, tj. 0);

– oœ X – przedstawia procentow¹ szansê osi¹gniêcia
obiektu (od zdarzenia pewnego – 100%, do braku
mo¿liwoœci jego osi¹gniêcia – 0%);

– wykresy a1 i a2 – przedstawiaj¹ krzywe ryzyka
(krzywa a1 to krzywa optymisty; krzywa a2 to krzy-
wa pesymisty).

Zmiany, jakim ulega krzywa ryzyka (na przyk³ad ze
wzglêdu na posiadanie przez pewn¹ osobê planu dzia-
³ania, który w jej ocenie pozwoli osi¹gn¹æ sukces), jest
tematem odrêbnych opracowañ z zakresu ekonomii oraz
psychologii i zasadniczo nie bêdzie stanowiæ przedmio-
tu naszych rozwa¿añ. Istotne jest tutaj jednak to, ¿e ry-
zyko uderza w nasze emocjonalne postrzeganie okreœlo-
nych obiektów. Aby uœwiadomiæ sobie, jak niebagatelne
znaczenie dla naszego metabolizmu informacyjnego ma
czynnik ryzyka, wystarczy porównaæ nasz¹ ocenê rze-
czywistoœci w stanie fizycznego bezpieczeñstwa oraz
w stanie zagro¿enia ¿ycia. W czasie pokoju i spokoju
zdrowy trzydziestolatek bardziej boi siê utraty pracy (co
uznaje za dosyæ prawdopodobne) ni¿ utraty ¿ycia. Jed-
nak¿e jego ocena emocjonalna mo¿e w znacznym stopniuRys. 1. Wykres stopnia ryzyka (ocena prawdopodobieñstwa)
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zmieniæ siê po traumatycznych prze¿yciach (np. œmieræ
bliskiej osoby) a na pewno ulegnie zmianie, gdy bêdzie
mia³ alternatywê: praca lub œmieræ. Dlatego te¿ czêœæ
obiektów, z jakimi mo¿e siê spotkaæ cz³owiek, mo¿e nie
tylko wp³yn¹æ na zmianê krystalizacji uczuæ, ale tak¿e
mieæ wp³yw na zmianê systemu wartoœci i metabolizmu
informacyjnego poprzez zmianê oceny stopnia ryzyka. 
Reasumuj¹c, stwierdziæ nale¿y, i¿ informacje, które od-
bieramy ze œrodowiska zewnêtrznego w ró¿ny sposób
i w ró¿nym stopniu wp³ywaj¹ na nasz proces decyzyj-
ny. Z jednej strony, odbieraj¹c przez zmys³y otaczaj¹c¹
rzeczywistoœæ, uczymy siê przyczynowo-skutkowych za-
le¿noœci, istniej¹cych w œrodowisku, co pozwala wyobra-
ziæ sobie i przewidzieæ mo¿liwe alternatywy zdarzeñ.
Z drugiej strony, poznaj¹c poszczególne przedmioty czy
zdarzenia (obiekty), mo¿emy w jakiœ sposób ustosun-
kowaæ siê do otaczaj¹cej rzeczywistoœci i dokonaæ wy-
boru najbardziej preferowanego. W koñcu dziêki od-

biorowi zmys³owemu rzeczywistoœci jesteœmy w stanie
ustaliæ prawdopodobieñstwo sukcesu koñcowego, tak aby
dokonany wybór by³ maksymalnie „wydajny” i w jak naj-
wiêkszym stopniu zaspokoi³ nas emocjonalnie. W ten
sposób nawet niewinne zdawa³oby siê, ma³o wa¿ne zda-
rzenie, które zapamiêtaliœmy sprzed lat, wci¹¿ mo¿e sta-
nowiæ wa¿ny „kod emocjonalny”, który pozwala nam
oceniæ otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ.
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1. Prenumeratê mo¿na rozpocz¹æ od ka¿dego numeru pisma. 

Prenumeruj¹cy otrzyma zamówione numery kwartalnika poczt¹ na podany adres.

2. Pojedynczy egzemplarz kwartalnika kosztuje 25 z³. Przy zamówieniu rocznej prenumeraty 

(4 kolejne numery) koszt ca³orocznej prenumeraty wynosi 80 z³. 

Koszt ca³orocznej prenumeraty zagranicznej wynosi 25 dolarów. 

3. Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia numerów archiwalnych (do wyczerpania nak³adu). 

Cena numeru archiwalnego – 25 z³. 

4. Prenumeraty mo¿na dokonaæ za pomoc¹ za³¹czonego blankietu.

Zamówienie proszê przes³aæ poczt¹ lub faksem.

5. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zamówienia prenumeraty przez Internet. 

Druk zamówienia znajduje siê na stronie www.psychiatria.com.pl


