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Въведение
Започнах да пиша тази книга защото исках да по-

кажа, че добротата е заразителна. Една добродетел-
на постъпка, както открих докато пишех последната 
си книга, може да вдъхнови друг човек да направи 
добро дело, което на свой ред може да вдъхнови ня-
кой друг и т.н.

Въпреки че може да звучи идеалистично, аз ис-
крено вярвам, че добротата може да направи света 
по-добър. Точно както листо на лилия в езерце се из-
дига и се спуска по вълната направена от хвърлено 
камъче в езерцето, така доброто дело ще издига духа 
на хора, които може никога да не сме познавали.

Скоро осъзнах, че това въздействие не е ограниче-
но до добри постъпки. Когато сте щастлив, вие пра-
вите и други хора щастливи. И това не е само заради 
това, което казвате или защото може би сте действа-
ли малко по-темпераментно, това е защото те дола-
вят как се чувствате и това ги кара да се чувстват по 
същия начин. Щастието е заразително.

Тук няма място за безпокойство. Всички ние има-
ме клетки в мозъка, наречени огледални неврони. Те 
ни карат едва доловимо да копираме изражението на 
тези около нас. Ако някой се усмихва и ние се усмих-
ваме. Ако някой се мръщи и ние се мръщим. Изра-
жението на лицето ни изпълва нашето емоционално 
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състояние и така ние започваме да усещаме същите 
емоции като хората, с които сме заедно. Обикновено 
сме напълно ненаясно, че това се случва, но колкото 
по-дълго сме до някого, който е щастлив, толкова по-
вече неговото щастие се влива в нас.

Тъгата и депресията преливат по същия начин. 
Да висите около някой, който е депресиран, е сигу-
рен начин да се депресирате и вие. Едно проучване в 
Харвард дори го изрази количествено. Ако ваш при-
ятел се е депресирал по някаква причина, това уве-
личава вероятността вие също да се депресирате с 93 
процента.(1)

Може би се чудите как са пресметнали това. Из-
ползвали са данни от социалната мрежа за повече 
от 12000 души и са проследили как тяхното психи-
ческо здраве се променя в отговор на промените на 
психическото здраве на техните социални контакти. 
Оказва се, че шансът за прихващане на депресия от 
друг човек всъщност зависи от отношението ни към 
него. Колкото по-здраво е приятелството, толкова по-
голяма е заразителността.

По същият начин става и с щастието.(2) Един 
щастлив приятел може да повиши възможността вие 
да станете щастлив с 25 процента, но един щастлив 
най-добър приятел може да увеличи вероятността за 
вас с 63 процента, тъй като емоционално сте по-бли-
зо. Обръщайте се към щастливи приятели!

Оказва се, че колкото повече приятели и социални 
контакти имате, толкова по-голяма е вероятността за 
щастие за вас и по-ниска вероятността от депресия. И 
тъй като ние живеем в такъв социално взаимосвър-
зан свят, нашите емоции не просто влияят на хора-
та, с които сме приятели или дори просто познаваме. 
Ние предаваме настроението си на приятелите на 
приятелите на нашите приятели, и те на нас.
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Емоциите се прехвърлят също на деца и даже на 
бебета. Една майка може да прихване чувствата на 
своето бебе и бебето също може да усеща тези на май-
ка си. Всичко това е много добре, ако детето расте в 
щастливо семейство, но ако родителите винаги водят 
борба помежду си, тогава детето ще абсорбира тех-
ните токсични емоции като сюнгер и това ще засегне 
неговото развитие.

Може да има измъкване при такава семейна среда 
в света на видео игрите, но само ако те не са свърза-
ни с насилие. Куп проучвания днес показват, че деца 
които играят видео игри с насилие стават по-агресив-
ни и показват по-малко съпричастност от деца, които 
не ги играят.

Почти всичко което мислите, казвате и правите е 
заразително. Привичките, например, са заразни. До-
бре е, ако те са здравословни привички, но очевидно 
не, ако са нездравословни. Наднорменото тегло, на-
пример, е доста заразително и точно както при депре-
сията и щастието, ние може да бъдем инфектирани от 
приятелите на приятелите на нашите приятели. Бук-
вално, най-добрата приятелка на фризьорката на се-
стра ви може да ви направи дебела. Затова, съгласно 
едно проучване има най-малко 10 процента шанс.(3)

Благодарение на заразителността на нездраво-
словните навици, дори незаразните медицински 
състояния могат да станат заразни. Сърдечно за-
боляване, например, може да се разпространява от 
човек на човек. То не е заразно поради това, че се 
разпространява посредством предаване на бактерии 
или вируси; то се разпространява от психика на пси-
хика. Всичко, което трябва да направим, е да копира-
ме нездравословна диета и начин на живот от някой, 
който сам си копае гроба и така повишаваме риска да 
го последваме.
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Страхът също е заразителен. В резултат, това 
може да доведе до масова истерия, което всъщност 
се случва много по-често отколкото си мислите. То се 
проявява доста редовно, дегизирано като огнище на 
химическо или хранително отравяне, където няма 
химикали или лоша храна, а само страх, който се 
разпространява от човек на човек, докато инфектира 
цял град.

Работното място предлага плодородна почва за 
емоционална зараза. Много проучвания показват, че 
успехът на екипите се влияе силно от настроението 
на един или двама индивида. Ако един лидер е щаст-
лив, това може да повдигне настроението на екипа, 
а ако е тъжен или ядосан, това може да понижи на-
строението.

Фактически, настроенията на лидерите са толкова 
заразителни, че те всъщност въздействат на по-ниски-
те нива. Проучване в голяма търговска верига пока-
зало, че всяка една точка нарастване на удовлетворе-
нието от работата на мениджъра е довела до повише-
ние на приходите от клиентите с пет процента.(4)

Настроението във всички тимове влияе на пред-
ставянето. Проучване на изпълнението на наказа-
телните удари при 151 футболни мачове за светов-
ната купа и европейския шампионат открило даже, 
че играчите, които празнуват по-позитивно отбеляз-
ването на гол след тяхната дузпа, е по-вероятно да са 
от спечелилата страна.(5)

Можем ли да използваме тези познания, за да на-
правим различен света около нас? Да! Само трябва 
да озарите с усмивка някого, за да предизвикате и 
негова усмивка. Без значение колко упорито може да 
се опитва да се противопоставя, усмивката е зарази-
телна. И съгласно „хипотезата за обратна връзка при 
изражението на лицето“, която приема, че лицевото 
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движение може да повлияе на емоционалното пре-
живяване, усмивката може всъщност да ни накара 
да се почувстваме по-щастливи.

Така че ние можем да разпространяваме щас-
тие просто като се усмихваме на хората и разбира 
се, като се усмихваме на себе си в огледалото, което 
също помага – независимо колко смущаващо може да 
изглежда!

Няма изолирани действия. Ние живеем във вза-
имно свързан свят, където емоции, нагласи и поведе-
ние пътуват от човек към човек, заразявайки всеки 
до когото се докоснат. И окабеляването на мозъците 
ни е такова, че буквално усещаме част от света чрез 
другите. По един много реален начин, другите хора 
са продължение на нас самите. Ние споделяме част 
от техния опит от света. Това е неизбежно.

Това се нарича емоционално заразяване.
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1.
„Усещам го по лицето 

ви“
„Уви, след определена възраст 

всеки човек е отговорен за лицето си.“

Албер Камю

Джон влиза в стая пълна с хора разговарящи 
помежду си. Сара бъбри с Ребека. Тя е притеснена, 
защото шефът ѝ не е забелязал добрата ѝ работа и 
непрекъснато я пропуска при поощрение. Тя се без-
покои, че не показва достатъчно самоувереност като 
колегите си, макар че върши по-добра работа.

Джон има на лицето си широка усмивка. Той е 
изправен, раменете му са изпънати назад и върви с 
израз на благоденствие, вътрешно задоволство и уве-
реност. Когато влиза в стаята го забелязват няколко 
души. Сара е една от тях. Тя вижда усмивката му и 
веднага установява, че се усмихва в посока към него 
и губи нишката на мисълта си в разговора си с Ребе-
ка. Тя разтърсва глава и после разказва на Ребека 
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за миналия уикенд, когато отишла на среща с Майк.
След пет минути Джон вече се наслаждава на раз-

говор в малка група. Всички сякаш са се отпуснали. 
Всеки се усмихва, има няколко малки изблици на 
смях. Андреа, Джо и Йън допреди малко са изразя-
вали своето неодобрение към новата образователна 
политика на правителството, но сега техният разго-
вор се променя в посока към предстоящите празници.

В една група наблизо разговорът също се е проме-
нил и хората изглеждат много по-малко напрегнати 
от преди.

Тези промени не са несвързани. Всъщност настро-
ението на Джон е заразително. То се разпространява 
из стаята като благоуханието на ароматна свещ.

Настроенията се пренасят от мозък на мозък – не 
чрез вирус или по някакъв мистериозен път, а пора-
ди действието на взаимносвързани клетки в мозъка, 
наречени огледални неврони. Тези неврони ни поз-
воляват несъзнателно да четем израженията на ли-
цата на другите хора и да ги отразяваме. Те разчитат 
също физическите движения на тялото на другите 
и също ги отразяват, възпроизвеждайки ефективно 
езика на тялото на другите. Всъщност, първоначално 
те са били открити по този начин. Учени забелязали, 
че когато маймуни макак наблюдават хващателните 
движения на други маймуни, се активират същите 
области от мозъка им, както когато те самите правят 
движенията.(1)

До 2010 г., повечето от доказателствата за същест-
вуването на огледални неврони в хората са загатва-
ни от изследвания на изображения на мозъка. Тога-
ва учените от UCLA (Калифорнийски университет 
в Лос Анджелис – б. пр.) заложили на шанса да из-
следват мозъка на пациенти с медицински неподат-
лива епилепсия по време на клинични изпитания, 
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които дали уникалната възможност да се изследват 
единични клетки в мозъка (2).

Били имплантирани електроди на 21 пациенти в 
опит да се установят местоположенията на гърчове-
те. После учените помолили пациентите да наблю-
дават видеофилм за хора извършващи жестове с 
ръце и правещи изражения с лицето и след това да 
ги изпълнят те самите. Те отбелязали активност от 
1177 индивидуални неврони и открили значителен 
брой огледални неврони в предната част на мозъка, 
които били активни, както когато самите пациенти 
извършвали жестове и правели лицеви изражения, 
така и когато наблюдавали някой друг да ги извърш-
ва.

Самите вие сигурно сте правили нещо подобно на 
това, ако сте размахвали ръце във въздуха отразя-
вайки спортист отбелязващ победата си, или сте ус-
тановявали, че свирите на въображаема китара, ко-
гато сте гледали да свири китарист. Така да се каже, 
вашите огледални неврони са дърпали конците.

Ако вие можете и аз мога
Вашите огледални неврони са активни всеки път 

когато гледате някого. Не можете да си вървите по 
улицата без тези клетки да копират каквото вижда-
те. Това е почти като непрекъснато снимане с видео 
камера в мозъка ви, но такава, която се опитва да ви 
накара да копирате това, което е било записано.

Разбира се, вие не отразявате напълно всичко, 
което виждате, но ще се усмихнете, когато някой се 
смее и несъзнателно ще се напрегнете, когато наб-
лизо минава стресиран или ядосан човек. И ръцете 
ви ще правят микро опити да се движат в синхрон с 
ръцете на хората, които гледате.
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За щастие разумът ви преодолява отразяването на 
многочислените движения, иначе бихте размахвали 
ръце и крака в различни посоки, докато извървите 
само 20 ярда (около 18 метра – б. пр.) в задръстена 
улица. Проучванията показват, че трябва да фоку-
сирате вниманието си върху отделна част на тялото 
и нейното действие, за да се активират съответните 
огледални неврони.

Отразяването най-вече е слабо доловимо, но може 
да има благоприятни последици. Например, наблю-
дението на тренировката на някой, може действител-
но да ни направи по-здрави. При едно изследване из-
вършено в Университета в Модена и Реджо Емилия 
през 2007 г. (3), доброволци имали гумена лента на 
показалеца и средния пръст и тренирали проста за-
дача да раздалечават пръстите си. Трябвало да пов-
тарят това по 25 пъти с продължителност около три 
секунди по време на всяка тренировъчна сесия, с 25 
секундни почивки между всяка от тях. Но ключът на 
експеримента бил, че докато един участник прави 
упражнението, друг го наблюдава. Това било изпъл-
нявано на шест сесии в продължение на две седмици.

След шестата тренировъчна сесия групите били 
тествани. Тези, които правили упражненията били 
с 50 процента по-силни, според обикновен тест за 
изпитване на силата. Но, невероятно, тези, които 
наблюдавали тренировката също станали по-силни 
с 33 процента, въпреки че технически дори не са си 
мръднали пръста!

Колкото и глупаво да звучи, ако не си падате по 
упражненията, няма много да сбъркате, ако седите 
в кафенето на фитнеса и наблюдавате всички оста-
нали, които се трудят. Защо просто да не си пийвате 
кафето докато внимателно наблюдавате човека из-
ползващ кростренажора, пожелавайки му да действа 
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още малко по-бързо. „Ето това е. Трябва да преработя 
сладкишите, които ядох на закуска.“

Разбира се, трябва всъщност да обърнете внима-
ние на една цяла серия, наблюдавайки всеки раз-
крач и повдигане, но пък кафето ви може да изстине. 
Допълването на вашата „наблюдателна тренировка“ 
с няколко действителни тренировъчни серии, веро-
ятно все пак ще ви накара да имате доста повече пол-
за за сила и подвижност, като се има предвид колко 
време сте тренирали физически.

Това всъщност би било полезно за спортисти с 
травми. Те не трябва да стоят вкъщи разочаровани. 
Ако се връщат на пистата или във фитнеса всеки ден 
и наблюдават здравите спортисти как тренират, това 
със сигурност ще им помогне да се върнат в трени-
ровките на по-високо ниво от обикновено, особено ако 
го правят със съзнанието, че ще го постигнат.

Това би било полезно за всякакви спортисти, кои-
то искат да се усъвършенстват. Един голф играч, 
изучавайки движенията на велик голфър например, 
ще инструктира собствените си мускули по подобен 
начин, така че когато реално отиде да направи уда-
рите си, мозъкът и мускулите му ще бъдат по-добре 
подготвени от обикновено.

Това е полезно не само в спорта. Музикантите мо-
гат да се усъвършенстват изучавайки свиренето на 
велики музиканти. Ключът е да се концентрира вни-
манието в механичните движения.

Този мощен феномен не е избягнал на клиничното 
внимание. В едно проучване извършено в Универси-
тетската болница в Шлезвиг-Холщайн в Германия, 
за облекчаване на хронични оплаквания при ин-
султ, на осем пациента бил приложен четириседми-
чен курс по физиотерапия. Освен това, половината 
от тях били поканени всеки ден за известно време да 
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правят „действие на наблюдаване“, което в основата 
си включва наблюдаване на дееспособни хора да из-
вършват прости действия, като повдигане на чаша и 
завиване и развиване кран на чешма.

Когато изтекли четирите седмици, пациентите, 
които наблюдавали дееспособните хора, показали 
много по-голямо подобрение от тези, които правили 
само физиотерапия. А решаващото било, че сканира-
нето показало, че някои от увредените части на мозъ-
ка им са били отново активирани.(4)

Има дори някои ранни доказателства, че стимули-
рането на огледалните неврони може в действител-
ност да бъде от полза при пациенти с Алцхаймер. В 
пилотно проучване, публикувано през 2009 г. (5), из-
следователи от Свободния университет в Амстердам, 
от Нидерландския институт по неврология в Амстер-
дам и от Университета в Грьонинген, всеки ден в 
продължение на шест седмици показвали на 44 оби-
тателя от старчески дом с деменция или 30 минутен 
видеофилми с движения на ръце, или 30-минутен до-
кументален филм. Обитателите били тествани след 
шестте седмици и отново шест седмици по-късно.

Изследването било базирано на факта, че движе-
нията на ръката активират огледалните неврони в 
зоните на мозъка, които са податливи на болестта на 
Алцхаймер.

Решаващо било, че обитателите, които били на-
блюдавали движенията на ръката, значително подо-
брили резултатите си при тест за внимание и лицево 
разпознаване. 

Значи, проучването разкрива едно силно и благот-
ворно приложение на огледалните неврони. Гледа-
нето на действия стимулира мозъка и мускулите ни 
да изпълняват същите действия.

Когато племенницата ми Ели беше бебе, тя мно-
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го лесно се разсейваше и това създаваше проблеми 
в часовете за хранене. Сестра ми Лин се опитваше 
да вкара лъжичката с храна в устата ѝ, но Ели бързо 
обръщаше лице настрани. Когато Лин се насочваше 
в тази посока, Ели се обръщаше отново. Накрая Лин 
научи, че като издава звуци „чуу-чуу“ докато движи 
лъжичката във въздуха като малък самолет, постига 
чудеса. Това привличаше вниманието на Ели за дос-
татъчно дълго време, за да може Лин да сложи храна 
в устата ѝ.

Спомням си как наблюдавах веднъж разиграване-
то на тази сценка. Докато Лин бавно движеше лъ-
жичката по посока на Ели и Ели държеше устата си 
отворена в очакване, аз се огледах наоколо и видях, 
че всички – моята партньорка Елизабет, двете ми се-
стри Лесли и Кери, мама, тате и племенниците ми 
Райън и Джейк, са съсредоточени върху Ели, с от-
ворени уста, сякаш Лин поднасяше лъжичката към 
тях. И моята уста също беше отворена!

Докато сме наблюдавали Ели да отваря устата си, 
очите ни са изпратили сигнали на огледалните ни 
неврони, които после са изпратили сигнали на мо-
зъчните клетки, които управляват мускулите на ли-
цето. И след като тези клетки вече са стимулирани, 
те са изпратили сигнали на съответните мускули, 
които след това са възпроизвели сцената с отваряне-
то на устата.

Същото нещо се случва когато Джон влиза в стая-
та пълна с разговарящи хора. Огледалните неврони 
на няколко души от присъстващите започват проце-
са на копиране на изражението на лицето му, езика 
на тялото му и маниерите му. И даже хората, които 
не са се обърнали да го видят когато влиза, не са мог-
ли да избягнат неговото присъствие, защото веднага 
след като хората, които са го видели са се променили. 
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Тези, които са били близо до тях са уловили техните 
нови изражения на лицето им и езика на тялото им.

Ребека не е видяла Джон да влиза в стаята, но 
Сара го е видяла. Нейният мозък е реагирал бързо и 
отрицателните ѝ мисли за работата били прекъснати, 
защото езикът на лицето и тялото ѝ едва доловимо са 
се променили в отговор на тези на Джон. После тя за-
почва да споделя емоционалното състояние на Джон. 
Ако човек с отрицателен ход на мислите изведнъж 
промени езика на тялото и изражението на лицето 
си и те отразяват състояние на радост и оптимизъм 
(дори и ако те са симулирани), неговото психическо 
и емоционално състояние се променя, като отразява 
новото му физическо поведение.

Значи, изражението на лицето и езика на тялото 
на Ребека са отразявали тези на Сара, но след като 
Сара се променя, това прави и Ребека и техният раз-
говор впоследствие се променя към по-позитивен.

Това става дори с хора, които не са видели Джон 
да влиза в стаята и не са разговаряли с някой, който 
не е могъл да избегне неговото присъствие. Ако са 
чули гласа му, който също отразява неговото опти-
мистично, позитивно, уверено състояние, то неговото 
настроение се прехвърля върху тях.

Били ли сте някога в ситуация когато група хора 
се смеят и това предизвиква усмивки при други, кои-
то са наблизо? Процесът в повечето случаи е несъз-
нателен. Обикновено не си говорим наум сами със 
себе си, когато анализираме поведението на други 
хора и се чудим какво става в живота им, че така са 
изпълнени с жизненост. Добре де, понякога го пра-
вим! Но ако оставим това настрана, нашите сетива 
възприемат израженията на лицата им, движението 
на зениците и езика на тялото им, които изпращат 
сигнали към огледалните ни неврони, а те започват 
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да възпроизвеждат същите изражения, телесни стой-
ки и емоции.

Това става толкова автоматично, че ние дори не го 
усещаме. При един експеримент, двама души седели 
един срещу друг без да кажат и дума. Единият бил 
по-щастлив от другия. След две минути, по-малко 
щастливият човек започнал да се чувства по-щаст-
лив.(6)

Ако този ефект може да бъде изобразен с помощта 
на компютърни графики, щяхте да видите фактиче-
ски как мозъкът на по-малко щастливия човек се ос-
ветява в същия цвят като този на щастливия човек. 
По същият начин в стая пълна с хора бихте видели 
как щастливият цвят се разпространява като вълна.

Ефектът на хамелеона
Начинът, по който ние несъзнателно имитираме 

израженията на лицето, маниерите и езика на тяло-
то на другите, бил наречен „ефект на хамелеона“.(7)

Изглежда това подражаване е свързано със съпри-
частността. Хората, които са по-съпричастни, несъз-
нателно подражават повече от тези, които са по-мал-
ко съпричастни.

Изследователи от Лайденския Университет в Хо-
ландия тествали това посредством експериментално 
манипулиране симпатията на един човек към друг 
(обикновено актьор), за да видят дали това има ня-
какво влияние върху подражаването на поведението 
на този човек. (8) Е, имало. Резултатите показали, 
че колкото повече харесваме някого, толкова повече 
сме склонни да му подражаваме. Всъщност, няколко 
изследвания показали това.

От друга страна, също така било доказано, че ими-
тираме по-малко хората, които не харесваме. (9)
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При един експеримент доброволци били поканени 
да участват в тестове за опитване на сладолед. (10) 
Преструвайки се, че е един от участващите, един ак-
тьор изял или много, или много малко сладолед. Екс-
периментът бил направен два пъти. Първият път на-
етият актьор бил с наднормено тегло, а вторият път 
имал рождено петно на лицето.

Участниците имитирали човека с рожденото пет-
но, но не имитирали прекалено пълния човек. Пре-
калената пълнота носи обществено клеймо. Това 
предполага, че не искаме да се обвързваме с човека, 
или да бъдем като него.

И така, ние подражаваме повече когато харесваме 
някого, или когато се усещаме като някого – когато се 
чувстваме свързани с него по някакъв начин. Освен 
поради генетиката, това е причина децата да растат 
със същите маниери като родителите си.

Хората, които практикуват НЛП (Невро-лингвис-
тично програмиране – бел. пр.) са запознати с „ог-
ледалото“, когато отразяваме нечии едва доловими 
движения, например как и кога си мърда ръцете и 
дори ритъма на дишането му. Това ни помага да съз-
дадем разбирателство – точно така, да се свържем с 
него – и да го разберем.

Но едно изследване показва, че това също увели-
чава шансовете да му се харесаме. При нарочни екс-
перименти, имало двама участници изпълняващи 
задача без значение, но единият от тях бил поставен 
от изследователите актьор. После актьорът нароч-
но имитирал другия човек – дишането му, стойката, 
движенията на лицето, маниерите и даже частично 
говора му. Резултатите показали, че човекът когото 
имитират, харесва актьора повече от другия, който 
не е имитиран и също така има по-безпрепятствено 
взаимодействие с него. (11)
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Бебетата правят същото. Едно изследване показа-
ло, че те също харесват повече хората, които ги ими-
тират, което означава, че тази възможност е дълбоко 
вкоренена в нас.

Невероятно е, но ние харесваме дори компютърни-
те символи (аватари), които ни имитират. Изследва-
не от 2005 г. използвало технология на виртуалната 
реалност, за да създаде аватар, който имитира някои 
от движенията на главата на наблюдател, със заба-
вяне от четири секунди, така че участникът да не 
знае за имитирането. Това било сравнено с аватар, 
който правел предварително записани движения на 
друг участник. Аватарите, които имитирали, били 
оценени по-позитивно и още по- убедително, въпре-
ки че участниците в експеримента дори не знаели за 
имитирането.(12)

Какво означава това за нас? Отразяването на 
някого ни прави по-близки емоционално до него, в 
смисъл,че ние го харесваме повече и че съответно и 
той ни харесва повече. И когато това се случва, емо-
ционалното заразяване става по-ефикасно. Помисле-
те за емоциите, които текат между двама души, като 
за течащ по жицата електрически ток. Когато харес-
ваме някого, ние споделяме добър проводящ кабел, 
всъщност парче мед. Но когато не харесваме някого, 
то е като ръждива жица и емоциите не се предават по 
същия начин.

Много сервитьори получават по-големи бакшиши 
посредством форма на подражание. Проучване по-
казало, че сервитьор който изрецитира току що по-
лучената поръчка на клиента, получава по-голям 
бакшиш от този, който не го направи. В един прост 
експеримент, публикуван през 2003 г., например, 
една сервитьорка била помолена веднъж да повтаря 
поръчката на клиента, а друг път да не го прави. Тя 
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получавала по-големи бакшиши когато повтаряла 
поръчката, отколкото когато не го правела.(13)

Подражанието ни води към по-дълбоко усещане 
за близост един към друг. Това било показано в из-
следване, когато експериментатор провел импрови-
зирано маркетингово проучване и имитирал пове-
денческите маниери и пози на някои от участниците 
в експеримента. След това участниците попълнили 
въпросник, който измервал междуличностната бли-
зост и било доказано, че тези които са били имити-
рани, се чувствали общо взето по-близки с другите 
участници, от тези които не били имитирани. Подра-
жаването скъсява емоционалната дистанция между 
двама души.

Продължение на това е, че когато ние съзнателно 
започнем да имитираме хората, в края на краищата 
и те несъзнателно ще ни подражават.Например, мо-
жете да копирате някои от едва доловимите пози на 
хора от една група. След малко, когато сте затворили 
малко емоционалния капан, те ще започнат несъзна-
телно да следват вашите движения. Ако след това по-
искате да повишите настроението на групата, всичко 
което трябва да направите, е да въведете някакво 
позитивно изражение на лицето си, или в езика на 
тялото – може би да се усмихвате от време на време. 
Това е сложно, но ефикасно.

Бързо изключване на
въздействието
Както знаем, ние копираме изражението на лице-

то на хората, дори без да осъзнаваме че го правим. 
Изследване проведено от учени от Университета в 
Упсала, Швеция, показало точно колко автоматично 
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и несъзнателно е това.(15) Сто и двайсет доброволци 
гледали снимки на безизразни лица на компютърен 
екран или поне така си мислели! Всъщност, едно 
щастливо или едно гневно лице проблясвало на ек-
рана непосредствено преди безизразното, но само за 
25-35 милисекунди – толкова бързо, че участниците 
не биха могли съзнателно да го видят.

Обаче техните лица реагирали. Използвайки тех-
ника наречена лицева ЕМГ (Електромиография – б. 
пр.), която измерва движенията на лицевите мус-
кули, учените записали малки потрепвания на ли-
цевите мускули. Лицевата ЕМГ е много надеждна, 
защото ни позволява да измерим мускулни потреп-
вания, които са по-малки и по-бързи отколкото може 
да възприеме човешкото око. При експеримента, ко-
гато щастливо лице минава внезапно пред погледа 
на екрана, лицевият мускул, който повдига устните 
встрани, за да изобрази усмивка, познат като зиго-
матичен мускул (zygomaticus major), е стимулиран, а 
когато гневно лице минава внезапно пред погледа на 
екрана, е активиран мускула коругатор (corrugator 
supercilli), който свива веждите в гримаса на смръ-
щване. (Наистина би трябвало да наречем това „су-
персмразяващ“ мускул, тъй като може да бъде асоци-
иран с леденостудено изражение. Не? Е добре.)

Същественото е, че лицата на участниците отра-
зяват тези, които се появяват на екрана автоматич-
но, без да го правят съзнателно. И когато емоцията е 
предадена на лицевото изражение, настроението на 
човека е прехвърлено по същия начин, действително 
бързо.

В друго изследване, 17 доброволци трябвало да 
наблюдават заснети клипове на актьори показващи 
щастие, страх или отвращение, или правещи неу-
трални лицеви изображения, като издуване на бу-
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зите. Те също били помолени да имитират лицеви-
те изражения така, че изследователите да могат да 
проследят областите в мозъка, които са направили 
емоциите съответстващи на тези лица.

Сканирания с ЯМР (Ядрено-магнитен резонанс – 
б. пр.) показали активиране на същите зони от емо-
ционалните области на мозъка, когато самите учас-
тници правели израженията, както когато наблюда-
вали това да правят актьорите. Те не просто отразя-
вали лицевите изражения, те споделяли емоционал-
ното състояние на хората, чиито снимки гледали.(16)

Друго изследване специално разгледало лицевите 
изражения на отвращение.(17) Участниците вдиш-
вали ужасни миризми, докато ЯМР сканирания от-
разявали активните зони на мозъка. След това са им 
били показани видеоклипове на някой друг изразя-
ващ отвращение при помирисване съдържанието на 
чаша. Когато доброволците наблюдавали тези кли-
пове, се активирали същите зони на емоции в мозъ-
ка, както когато те самите действително почувствали 
отвращение. Мозъкът им реагирал по същия начин, 
без значение дали те наистина усещат отвращение, 
или наблюдават някой друг да го изпитва.

В известен смисъл, когато гледаме някой да вдиш-
ва остър мирис, мозъкът ни мисли, че ние също го 
вдишваме и възпроизвежда не просто изражението 
на лицето на човека който вдишва, а фактическото 
чувство, което придружава това изражение. Това не 
е само заради това, че мозъкът ни стимулира съот-
ветните мускули когато отразяваме изражението на 
лицето (посредством огледалните неврони), но също 
така поради това, че емоционалните ни зони също са 
стимулирани.

Така че, може да се счита, че системата на огле-
далните неврони включва също и емоционална част. 


