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Emocijas – psihisks stāvoklis, tam 

raksturīgas kompleksas organisma 

reakcijas uz ārējās vides vai iekšējām 

izmaiņām. Emocijas ir parādību un situāciju 

reālās jēgas atspoguļojums subjektīva 

pārdzīvojuma formā



Emociju veidi:

• Pēc ilguma:

- noskaņojums – ilgstoša, bet maz izteikta 

emocija,

- kaisle – mazāk ilgstoša, bet jau 

izteiktāka emocija,

- afekts – īslaicīga, bet ļoti spēcīga 

emocija (vētrains, emocionāls 

„uzliesmojums”).



Emociju veidi:

• Pēc rakstura:

- pozitīvas emocijas – prieks, sajūsma un 

uzticība u.c.

- negatīvas emocijas – bēdas, nomāktība 

u.c.



Emociju veidi:

• Pēc ietekmes uz cilvēka rīcību:

- mobilizējošās emocijas. Tās mobilizē 

kādu šķēršļu pārvarēšanai (pozitīvās 

emocijas un dusmas).

- demobilizējošās emocijas. Tās traucē 

pārvarēt radošās grūtības (bailes, kauns).





9 galvenās emocijas:

• 1. prieks

• 2. interese – satraukums

• 3. izbrīns

• 4. bailes

• 5. dusmas

• 6. riebums

• 7. nicinājums

• 8. bēdas

• 9. kauns



Emociju izpausmes

• Emocijas galvenokārt ir atkarīgas no centrālās 
nervu sistēmas īpatnībām, kas nosaka cilvēka 
temperamentu

• Cilvēkus iedala emocionāli noturīgos un 
emocionāli nenoturīgos. Noturīgie ir savaldīgi un 
māk kontrolēt savas izjūtas. Turpretim, 
emocionāli nenoturīgie cilvēki ir nesavaldīgi un 
atklāti izrāda savus pārdzīvojumus. 

• Emociju izpausme ir atkarīga arī no 
audzināšanas, vispār pieņemtajiem pieklājības 
noteikumiem, dzīves pieredzes un cilvēka 
ieradumiem.



Emocijas organismā izraisa gan subjektīvas, gan 

objektīvas izmaiņas. 

Subjektīvā komponente ir mūsu emocionālais 

pārdzīvojums, kuru nav iespējams objektīvi 

novērtēt vai izmērīt. 

Objektīvo komponenti var novērtēt, un tā sastāv 

no organisma veģetatīvajām reakcijām un 

somatiskajām izpausmēm.



Veģetatīvās reakcijas rodas sakarā ar izmaiņām centrālajā 

nervu sistēmā un nav pakļautas cilvēka gribai

Veģetatīvās reakcijas izpaužas kā:

• acu zīlīšu paplašināšanās, īpaši bailēs

• mainās ādas krāsa, kauna gadījuma cilvēks nosarkst, 
bet bailēs nobāl

• pastiprināta svīšana emociju gadījumā, galvenokārt 
plaukstu un pieres rajonā

• emociju laikā paātrinās sirdsdarbība, pieaug 
asinsspiediens

• rodas izmaiņas gremošanas traktā, samazinās siekalu 
izdale-kļūst sausa mute

• organismā pastiprināti izdalās adrenalīns-spēcīgu 
emociju ietekmē

• pieaug visas vielmaiņas intensitāte



Somatiskās reakcijas parādās sakarā ar izmaiņām 

skeleta muskuļos

• Tās var izpausties kā roku un kāju trīce, 
ķermeņa pozas un mīmikas izmaiņas. Emocijas 
parasti pavada izteiksmīgas kustības, kam ir 
milzīga nozīme saskarsmes un emocionālā 
kontakta nodibināšanā.

• Vispilnīgāk un visspilgtāk emocijas izpaužas 
cilvēka sejā. Katrai emocijai ir sava mīmika. 
Pateicoties mīmikai, ķermeņa kustībām, runas 
emocionālajam komponentam, mēs uzzinām par 
citu pārdzīvojumiem, iejūtamies tajos un 
atbilstoši veidojam savas attiecības ar 
apkārtējiem.





Negatīvās emocijas

• neapmierinātība, bēdas, ilgas, skumjas, 

garlaicība, izmisums, šausmas, vilšanās u.c.

• Ikdienas saskaroties ar cilvēkiem, bieži rodas 

negatīvas emocijas aizvainojošas izturēšanās, 

naidīgas attieksmes vai aizskarošu vārdu dēļ. 

Bieži izjūtam kauna vai sirdsapziņas pārmetumu 

sajūtu. Tas atstāj sekas cilvēka psihē, īpaši ja 

viņš neprot pārvarēt šos negatīvos 

pārdzīvojumus.



Emocijas atspoguļo cilvēka vajadzības –

pareizāk sakot, kā šīs vajadzības tiek 

apmierinātas. Viss, kas atvieglo vajadzību 

apmierināšanu, rada pozitīvu emocionālo 

pārdzīvojumu. Turpretī, viss, kas kavē to, 

veicina negatīvas emocijas.
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3.fāzē mediators ar mediantiem  noskaidro, 

kādas jūtas, intereses, motīvi un vajadzības 

veido konflikta fonu. Ja ņemt vērā aisberga 

attēlu, tiek izpētīti cēloni, kas atrodas zem 

aisberga redzamās daļas.



3. fāzes jautājumi

• Kā Tev bija, kad .. ?

• Kā Tu juties, kad ?

• Kas, T a v u p r ā t, bija vissliktāk.. ?

• Vai Tu vari mums pateikt par to vēl vairāk?

• Kā Tu tad juties?

• Kas nedrīkstēja notikt?

• Kas Tev būtu bijis vajadzīgs šajā situācijā?



Sekojošos jautājumus neuzdot sākumā, bet tad, 
kad ar dažu iepriekšējo jautājumu palīdzību jau 
ir notikusi tālākvirzība.

• Kā Tev būtu, ja Tu būtu viņa/viņas vietā?

• Vai Tu vari saprast viņu?

• Ja Tu varētu pagriezt atpakaļ laika ratu, ko Tu 
darītu citādi?

• Ko Tev vajadzētu, lai Tev atkal būtu labāk?



Par svarīgāko instrumentu trešajā fāzē ir 

uzskatāma perspektīvas maiņa, t.i, mediantu 1 

lūdz iejusties medianta 2 situācijā. Tas bieži vien ir 

maģisks moments mediācijā. Ja perspektīvas 

maiņa izdodas, ceļš risinājuma rašanai ir atvērts.

Ja mediators konstatē, ka medianti vēl nespēj 

iejusties otra cilvēka situācijā, var būt noderīgi 

atgriezties pie 3. fāzes sākuma un mediantu 

emocijas un vajadzības vēlreiz precīzāk izpētīt un 

strādāt pie abpusējās izpratnes.



Trešajā fāzē  mediators veicina pakāpenisku 

attīstību no mediantu netiešās komunikācijas  

uz tiešo komunikāciju.


