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O tym, »e poznanie zapo±redniczone jest przez emocjonaln¡ ocen¦ bod¹ca nie trzeba dzi± ju» nikogo przekonywa¢. Markery
somatyczne, czyli odczucia cielesne towarzysz¡ce do±wiadczaniu wielu stanów psychicznych, stanowi¡ ¹ródªo informacji dla
osoby podejmuj¡cej dziaªanie, jakie odczucia spowoduje podj¦ta przez ni¡ decyzja.

Na przykªad, je±li kto± do±wiadczyª

kiedykolwiek silnej reakcji ze strony swojego organizmu, gdy spogl¡daª ze znacznej wysoko±ci w dóª, to na sam¡ my±l o tym,
»e mógªby skoczy¢ ze spadochronem, albo uprawia¢ wspinaczk¦ wysokogórsk¡ odczuje skurcz »oª¡dka, pulsowanie w gªowie,
przyspieszone bicie serca i inne sygnaªy ±wiadcz¡ce o panice, gdy» zna je ju» z wcze±niejszego do±wiadczenia spogl¡dania z
wysoko±ci.
Zidentykowanie roli tego do±wiadczenia, tj. informacji o mo»liwym stanie organizmu, w którym si¦ znajdziemy na skutek
podj¦cia danej decyzji, pozwala rzuci¢ nowe ±wiatªo na kategori¦ racjonalno±ci praktycznej, czyli zwi¡zanej z podejmowaniem
decyzji. Okazuje si¦ bowiem, »e racjonalne podejmowanie decyzji nie odbywa si¦ wyª¡cznie  jak do niedawna, zanim Antonio
R. Damasio wprowadziª hipotez¦ markerów somatycznych  w porz¡dku wa»enia racji, czyli rozpatrywania okre±lonych za i
przeciw, ale »e równie» jest rezultatem wcze±niejszego, emocjonalnego  oznakowania reprezentacji efektów, jakie dana decyzja
przynosi. Zatem, procesy poznawcze stowarzyszone z racjonalnym podejmowaniem decyzji s¡ afektywnie zapo±redniczone.
Oznacza to, »e »eby dobrze zrozumie¢ poznanie i dziaªanie, trzeba zrozumie¢ jak powstaj¡ emocje.
W wielu, tak»e najnowszych, podr¦cznikach do psychologii, neurologii czy medycyny wci¡» mo»na natra¢ na zdawkowe
informacje na temat, jednej jak si¦ okazuje z bardziej istotnych, struktur mózgowych, która odgrywa istotn¡ funkcj¦ w
przebiegu poznania i powstawaniu stanów afektywnych. Struktur¡ t¡ jest mó»d»ek.
Najnowsze badania nad mó»d»kiem doprowadziªy do interesuj¡cych uzupeªnie« i tak ju» imponuj¡cej listy funkcji tego
organu. Coraz liczniejsi autorzy podkre±laj¡, »e mó»d»ek jest nie tylko komparatorem ruchów, ale peªni równie» okre±lone
zadania kognitywne, tj. zwi¡zane z procesami poznawczymi i emocjonalnymi. Referat przybli»y poznawczo-afektywn¡ funkcj¦
mó»d»ku oraz zaproponuje miejsce dla niej w ogólnej architekturze umysªu.

