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Резюме. Юлиус Куъл (Kuhl, 1984, 2000) изгражда теория, в която показва, че хората понякога не
успяват да действат независимо според намеренията си, дори когато са силно мотивирани да го
направят. Това е така, защото извеждането на нечии намерения до действия изисква контролна
дейност, волеви процес, който предпазва намерения срещу конкурентни мотивационни влияния.
Лица със силни умения за контролна дейност – ориентирани към действие – са в състояние да
предпазят собствените си намерения срещу външни разрушителни влияния. Ориентираните към
състояние хора са по-колебливи и имат проблеми с снижаването нивата на негативна емоция.
Тази статия има за цел да насочи вниманието към една конструкция, която може да ни помогне
да разберем силата на емоционалното регулиране при вземане на решение. Вярвам, че зад насочеността към действие стои механизъм, който е по-гъвкав и надежден от простото подтискане
на емоции като стратегия за справяне с вътрешни конфилкти.
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Предразположеност към успехи
Коя е характеристиката, която прави едни
презентатори, по-добри от други или едни
спортисти да оздравяват по-бързо от други? Възможно ли е волята да е в по-голямата си част регулация на емоцията и контрол
на действията в посока на поставена цел?
В много случаи, емоциите, а не умишлено
интелектуални изчисления, доставят найдостоверна информация за ситуациите,
просто защото те ни показват как оценяваме позицията си в средата и предоставят
ефективни начини за постигане на нашите
цели в нея (Renkema & Stapel, 2004). До се-

гашните класически теории създават представа за емоцията катопростослучваща
се, а се пропуска ценният факт, че хората
могат волево да я регулират. Нещо повече, както Демажио (Damasio, 1994) казва,
емоциите могат да са свързващо звено за
процеса на мислене и поведение в полза на
взето решение. В човешкия живот появата на събития, които не са нито действия,
нито обикновени случки, е важно да не се
пропуска (Frankfurt, 1977, 1988), защото
в такива моменти, може да наблюдаваме
силата на човека да се справя с емоциите,
които още Платон нарича в „Пир“ „стихийните сили“.

