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Abstract 
Scopul lucrării: Identificarea impactului inteligenței emoţionale asupra omenirii în 

viitoarea Societate a Conştiinţei.  Identificarea emoţiilor de bază ale omului, dar și ale roboților 
(calculatoarelor) dictate de Era Informaticii.  Argumente pro și contra privind implementarea 
ROBO-inteligenţelor emoţionale în Societate 

Design-ul / metodologia / abordarea: Cercetarea este axată pe metoda coopertivă, 
corelațională și explicativă privind: inteligența emoţională și impactul asupra omenirii; 
identificarea metodei adaptabile de evaluare a inteligenţei emoţionale în Societatea Conştiinţei 

 Constatări: Inteligența emoţională, dar și omul au nevoie de reglementarea clară a relațiilor 
bazate pe emoţii în societatea viitoare Umano-Robotică, de corlarea ei cu inteligenţa creativă 
(EQ vs IQ) în primul rând şi de posibilitatea de a fi creată ROBO-inteligenţa emoţională în baza 
măsurărilor componentelor emoţiilor umane 

Limitări/sugestii de cercetare: Cercetarea pretinde analiza impactului inteligentei 
emoţionale asupra omenirii, necesitatea identificării și reglementării componentelor inteligenţei 
emoţionale şi celei creative în evoluţia Societăţii Conştiinţei. 

Valoarea aplicativă: Rezidă în analiza detaliată și argumentată a componentelor 
inteligenţei emoţionale; identificarea impactului asupra omenirii în Societatea Conştiinţei; 
identificarea posibilităţilor creării Robo+inteligenţelor emoţionale. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Inteligența emoţională, conform cercetărilor lui 
Daniel Goleman, unul din experţii inteligenţei emoţionale „este capacitatea de a ne recunoaşte 
propriile sentimente şi de a le identifica pe ale celorlalţi, pentru a ne automotiva şi pentru a 
folosi puterea emoţiilor, atât în raport cu noi inşine cât şi în raport cu ceilalţi„.  Noutatea constă 
în orientarea metodei adaptabile pentru procesul de a implementa emoţiile umane în ROBO-
inteligenţe emoţionale. 

Mediul implementării: Uniunea Europeană este prima comunitate de ţări, care deja în 
ianuarie 2017 a votat dreptul roboţilor de a avea paşaport, de a fi o entitate civilă în Societatea 
Umano-Robotică.  Evident că ROBO-inteligenţele vor fi cu o pondere accentuată în această 
societate.  Metoda adaptabilităţii este cea care poate evoluţiona crearea softwareului nu numai 
pentru calculatoarele de diferite generaţii dar şi a softului inteligenţelor emoţionale  

Sustenabilitatea: Va fi asigurată prin următoarele măsuri: integrarea instituțională a 
rezultatelor cercetării; transferabilitatea rezultatelor către instituțiile interesate în crearea 
ROBO-inteligenţelor, centre de cercetare; publicarea rezultatelor cercetării în vederea 
diseminării rezultatelor.   

Cuvinte cheie: inteligență artificială, inteligenţa emoţională, robot, societatea conştiinţei, 
era informaşiei, era digitală.   

 
 
Introducere. 
În prezent puţine persoane recunosc cât de 

neantrenate sunt în domeniul comunicării 

intime şi a exprimării sentimentelor, cine 
suntem cu adevarat, şi de ce simţim cu 
adevărat.  Până în prezent activităţile şi 
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procesele mentale au fost estimate ca fiind 
mai importante decât cele emoţionale.  În 
realitate ambele sunt de o importanţă egală.  
Inteligenţa emoţională implică readucerea 
emoţiilor la adevaratul lor loc în viaţa 
cotidiană de zi cu zi, utilizarea ei este 
relevantă pentru oricine şi este aplicabilă în 
toate mediile si profesiile. 

Situaţia descrisă măreşte necesitatea 
acordarii atenţiei primordiale cercetărilor 
referitor la inteligenţa emoţională, fiind 
extrem de importantă în dezvoltarea ulterioară 
a cercetărilor ştiinţifice de succes. 

 
1.  Emoţiile şi inteligenţa. 
Emoţiile nu au fost dintotdeauna ceea ce 

sunt astăzi.  Ele au beneficiat de o evoluţie 
lentă pe parcursul a milioane de ani, 
asigurându-se continuitatea numai în cazul 
exemplarelor care au prezentat o evoluţie 
corespunzătoare a reacţiilor emoţionale ce le-
au asigurat supravieţuirea.   

Generaţie după generaţie s-au format 
automatisme reacţionale, care s-au impregnat 
şi au ramas în sistemul nostru nervos ca 
achiziţii folositoare pentru supravieţuire.   

Astfel se poate spune că reacţiile 
emoţionale ale fiecaruia dintre noi sunt 
rezultatul experienţelor acumulate nu numai 
din prezent, ci mai ales din trecutul indepărtat 
al stramoşilor noştri… Totuşi, se poate spune 
că aceste inclinaţii, tipare biologice de acţiune 
sunt modelate ulterior de experienţa noastra 
de viaţă şi de cultura noastră…   

Psihologul american Paul Ekman de la 
Universitatea California (expert în studiul 
emoţiilor, manifestărilor acestora şi în studiul 
mecanismului minciunii), pe baza rezultatelor 
unor îndelungate cercetări pe toate 
continentele, arată că există 4 expresii faciale 
care pot fi recunoscute de orice persoană 
aparţinând oricărei culturi de pe planetă: frica, 
mânia, tristeţea şi bucuria.  Universalitatea 
acestor manifestări poate fi tratate drept un 
puternic indiciu că aceste 4 emoţii sunt emoţii 
fundamentale, ce ţin de natura umană. 

Primul care a constatat caracterul 
universal al emoţiilor a fost Charles Darwin, 
folosind această idee pentru a susţine teoria 
evoluţionistă, motivând că emoţiile reprezintă 
modele de reacţie mentală întipărite în 
sistemul nervos. 

1.1.  Inteligenţa artificială (IQ) e 
termenul care face referire la inteligenţa 
maşinilor şi la acea ramură a informaticii care 
încearcă să o creeze.  Marea majoritate a 
cărţilor de specialitate o definesc ca fiind 
“studiul şi proiectarea de agenţi inteligenţi” 
(un agent inteligent e un sistem care percepe 
mediul său şi acţionează în aşa fel încât să îşi 
mărească şansele de succes).   

Acest domeniu a fost fondat pe ideea că una 
din proprietăţile unice ale fiinţei umane, 
inteligenţa, poate fi descrisă şi definită atât de 
precis încât poate fi simulată pe o maşină de 
calcul.  Acest lucru ridică probleme filozofice 
despre natura minţii şi despre limitele 
intervenţiei ştiinţei, probleme care au apărut în 
domeniul mitului, ficţiunii şi filozofiei, încă din 
antichitate.  Cercetările în domeniul I.A-ului 
sunt atât de tehnice şi de specializate, încât unii 
critici “deplâng” fragmentarea acestui 
domeniu.  Subdomeniile I.A.-ului sunt centrate 
în jurul unor probleme specifice, cum ar fi 
raţiunea, cunoştinţele, plănuirea, invăţarea, 
comunicarea, percepţia şi capacitatea de a 
mişca şi de a manipula obiecte. 

 
1.2.  Inteligenţa emoţională (EQ) este 

capacitatea de a simţi sentimente (frică, 
bucurie, furie, tristeţe etc) şi senzaţii corporale 
(tensiune, destindere, prospeţime, caldură, 
culoare, zgomote, contactul pielii etc.).   

Inteligenţa emoţională mai înseamnă 
faptul de a fi conştient de toate aceste senzaţii 
şi sentimente, de a le exprima, de a le 
identifica, de a le comunica, de a controla şi 
de a amâna impulsurile pentru un beneficiu, 
de a recunoaşte ce depinde de sine şi ce 
aparţine celuilalt, de a integra nevoile sale în 
comportamente coerente, adaptându-le 
realitaţii exterioare, şi, în sfârșit, de a observa 
şi a ghici sentimentele şi nevoile celorlalţi 
(intuiţie) pentru a dezvolta relaţii mai 
armonioase în recunoaşterea reciprocă.   
În toate aceste trăiri ale noastre este important 
sa fim în contact cu lumea exterioară şi cu 
ceea ce se petrece în interiorul nostru, 
observând în paralel procesul intern care se 
dezvoltă.  Este important sa privilegiem 
contactul „aici şi acum” cu celălalt, astfel 
încât sa fim cu totul prezenţi în raport cu noi 
inşine şi cu ceilalţi pentru a putea răspunde 
nevoilor noastre şi pentru a crea astfel o 
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relaţie.  Calitatea relaţiilor noastre este un 
indicator important al calităţii vieţii noastre. 
Este important să conştientizăm importanţa pe 
care o alocăm inteligenţei emoţionale şi 
modul prin care ne putem antrena pentru a o 
dezvolta cât mai repede şi eficient.  Investind 
în inteligenţa emoţională, putem creşte 
calitatea vieţii la cote pe care nici măcar nu 
am indrăznit să le imaginăm. 

 
1.3. Reprezentarea inteligenţei 
emoţionale 
Plăcere - stare emoţională afectivă, 

fundamentală caracterizată prin sentimentul 
de bucurie și de mulțumire trezit de senzații 
sau emoții pozitive. 

Dezgust - stare emoţională caracterizată 
prin sentiment sau senzație de neplăcere față 
de ceva sau de cineva. 

Respingere - stare emoţională de 
neacceptare a unei realităţi deja existente. 

Iritare - este un rezultat emoţional ce 
reiese din nesoluţionarea unor trăiri negative 
anterioare. 

Ingrijorare - stare emoţională de nelinişte 
sufletească. 

Suferinţă- rezultat al activităţii 
emoţionale conturat de senzaţia de durere 
(fizică sau morală). 

Melancolie - stare emoţională de tristețe, 
de deprimare, amestecată cu visare și cu 
dorința de izolare. 

Alarmă - capacitatea de a ‘simţi’, trăirea 
ulterioară a unor emoţii negative, 
caracterizate prin nelinişte sufletească, 
îngrijorare. 

Nervozitate - stare emoţională de 
presimţire a îmtîmplării ulterioare a unor 
efecte neprevăzute. 

Groază - stare emoţională puternică şi 
violentă provocată de un lucru înfiorător, de 
un pericol mare, de o nenorocire. 

Furie - stare emoţională de extremă iritare 
în care se pierde stăpânirea de sine. 

Mânie - stare emoţională determinată de o 
supărare excesivă, rezultat al trăirii unor 
emoţii negative. 

Ostilitate - facultate emoţională negativă 
desprinsă în urma trăirii unor atitudini 
duşmanoase.   

 
 

2.  Nucleul inteligenţei emoţionale 
Dragostea este procesul mintal al formării 

şi legării trăirilor, tipic conectate spre 
transpunerea sentimentului de afecţiune 
pentru cineva sau ceva. 

Bucuria e starea de spirit normală a 
omului.  Cu cât dezvoltarea intelectuală şi 
morală a omului este mai ridicată, cu atât 
omul e mai liber şi viaţa îi dă mai multă 
satisfacţie. 

Surpriza este considerata cea mai 
spontană emoţie întâlnită la o persoana.  
Surpriza, pe cât de repede apare, pe atât de 
repede se poate dispersa – doar dacă nu este 
intreţinută, ulterior, de alte mici elemente.  
Surpriza poate avea loc ca urmare a unei 
neaşteptări sau aşteptări eronate. 

Furia este o emoţie naturală şi greu de 
controlat, mulţi încercînd să nege starea prin 
care trec, tocmai pentru că este asociată cu un 
sentiment negativ. 

Tristeţea este o emoţie caracterizată prin 
sentimente de dezavantaj, pierdere, şi 
neajutorare.  Când este trist, omul devine 
adesea liniştit, mai puţin energic şi retras. 

Frica este o emoţie primară, care se 
declanşează automat atunci când o persoana 
se află în faţa unui pericol, sau se gândeşte la 
un potenţial pericol.  Fie că suntem faţă în faţă 
cu un animal periculos, fie că ne gândim că 
ceva rău se poate întâmpla, fie că avem un 
coşmar în care ne simţim în pericol. 

Ură este un sentiment puternic, 
nestăpânit, de antipatie intensă sau de 
dușmănie față de cineva sau de ceva.  Ura 
poate fi considerată ca forma extremă a 
disprețului sau a antipatiei. 

 
3.  Etapele de evoluţie a emoţiilor 
Apariţia stării intuitive.  Acesta este 

primul pas foarte important în viaţa 
emoţională bazat în special, pe intuiţie.  
Intuiţia fiind capacitatea de a ‘simţi’ care este 
starea emoţională primară ce apare ca o 
reacţie la anumite stări de spirit pozitive. 

Dezvoltarea stării.  Este cea de-a doua 
etapă extrem de importantă în evoluţia 
inteligenţei emoţionale şi presupune o 
înţelegere mult mai aprofundată a stării 
interioare precum şi, o dezvoltare ulterioară a 
emoţiilor trăite anterior la nivel intuitiv. 
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 Dobândirea stării emoţionale.  
Presupune penultima etapă din procesul de 
evoluţie a inteligenţei emoţionale, şi are ca 
scop, căpătarea unei emoţii cu un conţinut mai 
clar, mai stabil la nivelul subconştient al 
inteligenţei noastre emoţionale. 

 Recunoaşterea stării emoţionale.  
Reprezintă scopul final spre care tindem în 
procesul de evoluţie a inteligenţei emoţionale 
a individului, şi prezintă rezultatul efectiv, al 
apariţiei, dezvoltării şi dobîndirii stării.  La 
această etapă, recunoaştem starea interioară 
conştient, exprimate prin intermediul unor 
comportamente, expresii faciale, etc. 

 
4. Stările rezultante a evoluţiei 
emoţiilor 
Afecţiune- proces afectiv specific uman, 

mai durabil şi mai complex decât emoția care 
exprimă atitudinea pe care omul o are faţă de 
realitate. 

Pasiune - stare afectivă și intelectuală 
deosebit de intensă și stabilă, manifestată ca o 
tendință care polarizează procesele psihice ale 

omului, determinându-l prin intensitatea 
efectelor sau prin permanența acțiunii lor.  O 
stare in care esti atras irezistibil de cineva. 

Incîntare- stare emoţională pozitivă ce 
denotă unele trăiri de delectare, de extaz. 

Entuziasm – este un rezultat al activităţii 
cerebrale şi este percepută ca o conexiune 
brusc stabilită între fapte disociate sau idei, 
care inlesneşte realizarea unei acţiuni. 

Fericire – este o stare mentală de bine, 
fiind caracterizată de emoții pozitive sau 
plăcute, de la mulțumire la bucurie intensă. 

Surprindere – reprezintă capacitatea 
emoţională de a reacţiona brusc la anumite 
incercări apărute prin surprindere. 

Uimire-este o stare emoțională de scurtă 
durată rezultată ca urmare a unui fapt 
neașteptat, a unei surprise 

 
5.  Corelarea evolutivă EQ cu IQ 
Sociobiologii şi psihologii au convenit în 

urma unor studii aprofundate ca în momentele 
de criza, emoţiile sunt cele care ne călăuzesc 
în primul rând, ele sunt cele care stau la baza 

Evoluţia / 
Caracteristici 

Apariţia stării 
intuitive 

Dezvoltarea 
stării intuitive 

Dobândirea 
stării 

emoţionale 

Recunoaşterea 
stării 

emoţionale 

Dragoste 
Apariţia stării 
de afecţiune 

Dezvoltarea 
stării 

de adoraţie 

Dobândirea 
pasiunii 

Recunoaşterea 
emoţiei 

“Dragoste” 

Bucurie 
Apariţia stării 
de încântare 

Dezvoltarea 
stării 

de entuziasm 

Dobîndirea stării 
de fericire 

Recunoaşterea 
emoţiei 

“Bucurie” 

Surpriză 
Apariţia stării 
de surprindere 

Dezvoltarea 
stării 

de uimire 

Dobândirea 
stării de plăcere 

/ dezgust 

Recunoaşterea 
emoţiei 

“Surpriză” 

Furie 
Apariţia stării 

de dezgust 

Dezvoltarea 
stării 

de respingere

Dobândirea 
stării de iritare 

Recunoaşterea 
emoţiei 
“Furie” 

Tristeţe 
Apariţia stării 
de îngrijorare 

Dezvoltarea 
stării 

de suferinţă

Dobândirea 
stării de 

melancolie

Recunoaşterea 
emoţiei 

“Tristeţe” 

Frică 
Apariţia stării 

de alarmă 

Dezvoltarea 
stării 

de nervozitate

Dobândirea 
stării de groază 

Recunoaşterea 
emoţiei 
“Frică” 

Ură 
 

Apariţia stării 
de furie 

Dezvoltarea 
stării de mânie 

Dobândirea 
stării de 
ostilitate

Recunoaşterea 
emoţiei de “ură” 
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declanşării de urgenţă a comportamentelor de 
supravieţuire. 

Repetabilitatea acestor situaţii de criză de-
a lungul istoriei evoluţiei Omenirii a condus 
la formarea unor mecanisme automate de 
reacţie specifică emoţională, imprimate în 
structura noastră nervoasă.  Se poate spune că 
în momentele hotarâtoare pentru existenţă sau 
viitorul nostru, atunci când trebuie să ne 
modelăm hotarârile si acţiunile, Sentimentele 
noastre contează uneori mai mult decât 
gândurile, Raţiunea… Cu alte cuvinte, 
Inteligenţa emoţională primează în faţa 
raţiunii pure, academice.  În anumite 
momente, Raţiunea poate fi depăşită şi 
înlocuită de Sentimente.   

Iată de ce sociobiologii susţin că în 
momente cruciale, Sufletul întrece Mintea în 
procesul decizional de urgenţă… De 
asemenea, toţi aceşti cercetători susţin că dacă 
Coeficientul de Inteligenţă (IQ) care masoară 
Inteligenţa Raţională este un dat genetic, 
Inteligenţa Emoţională (EQ) care cuprinde 
Autocontrolul, Perseverenţa, Ambiţia, 
Capacitatea de Automotivare, toate aceste 
aptitudini pot fi însuflate copiilor prin 
educaţie. Astfel se explică de ce copiii cu IQ 
mare nu devin genii, pe când cei cu EQ 
dezvoltat se descurcă de minune în posturi 
cheie din cercetare, management, dezvoltarea 
tehnologiilor de vârf.  Tot aceştia vor fi 
preferaţii managerilor generali pentru 
ocuparea posturilor cu răspundere mare.   

Şi tot prin dezvoltarea capacităţilor EQ, 
pot fi controlate impulsurile (Autoinfrânarea) 
şi astfel pot fi modelate Voinţa şi Caracterul, 
de asemenea se poate modela şi dezvolta 
Empatia (capacitatea de a simţi emoţiile 
celorlalţi), deci poate fi dezvoltată Compa-
siunea, atitudini morale ultranecesare pentru 
Timpurile actuale. 

 
6. Exemples 
6.1.Surpriza este considerată cea mai 

spontană emoţie întâlnită la o persoană.  
Surpriza, pe cât de repede apare, pe atât de 
repede se poate dispărea – doar daca nu este 
intreţinută, ulterior, de alte mici elemente.   

6.1.1.  Surpriza poate avea loc ca urmare 
a unei neaşteptări sau aşteptări eronate. 

Exemplul 1: 
Femeia care apare la biroul soţului său – 

poate fi o surpriza pentru bărbat dacă femeia 
nu obişnuieşte să frecventeze locul său de 
munca, sau nu poate fi o surpriza daca 
aceasta vine zilnic şi îi aduce, spre exemplu, 
prânzul.  Dacă însă, secretara bărbatului o 
vede pe femeie pe strada şi îl anunţă măcar cu 
câteva minute înainte de vizita acesteia, nu va 
mai avea loc nici o surpriza pentru barbat – 
pentru că acesta va avea timp să-şi facă o 
strategie de întâmpinare, după caz.  Dacă 
femeia îl vizitează pe soţ fără să-l mai fi vizitat 
niciodată, sau cel puţin in ultima vreme, 
bărbatul va avea parte de o surpriza 
“neaşteptată” – pentru că femeia face parte 
dintr-un scenariu aproape imposibil.   

Un exemplu de surpriza aşteptată eronat 
îl poate reprezenta băiatul care îi serveşte 
domnului cafea, însă care nu respectă 
niciodată orarul – este o surpriză aşteptată 
pentru că se ştie clar că băiatul va veni cu 
cafeaua, mai devreme sau mai târziu, şi în 
acelaşi timp spunem “eronat” pentru că 
acesta nu vine niciodată la ore fixe, deci 
oricum ar veni, îl va lua prin surprindere pe 
bărbatul de la birou. 

6.1.2.  Surprizele mai pot fi provocate de 
sunete, gusturi, mirosuri, sau chiar atingeri – 
nu neapărat din partea unei persoane. 

 
Exemplul 2: 
În cazul sunetelor: Când este linişte 

totală în birou şi dintr-o dată are loc un 
accident chiar în faţa geamului. 

În cazul gustului: Când suntem serviţi cu 
mâncare – vizual, ni s-ar putea părea că avem 
în faţă carne de viţel când de fapt aceasta este 
de porc şi care se manifestă într-o surpriză 
atunci când gustăm. 

În cazul mirosului: Atunci când intrăm în 
casă şi suntem întâmpinaţi cu alt miros decât 
cel obişnuit – lucru care se întâmplă destul de 
des când avem un căţel sau pisică. 

6.1.3.  Durata surprizei este direct 
influenţată de timpii în care subiectul ajunge 
să evalueze situaţia sau scenariul de faţă. 

 
Exemplul 3:  
O femeie îşi vede în faţa casei soţul care a 

murit în război în urmă cu câţiva ani – 
aceasta va fi surprinsă pe moment, însă 
surpriza se va termina atunci când bărbatul îi 
va comunica faptul că este de fapt fratele 
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geamăn al soţului său – femeia reuşeşte să 
evalueze situaţia, deci surpriza trece! 

Surpriza, după ce este consumată, oferă în 
cele mai multe cazuri alte emoţii – pozitive 
sau negative, după caz.  În exemplul femeii 
care şi-a pierdut soţul în război, dupa ce 
aceasta a inţeles situaţia şi surpriza a trecut ar 
putea răsufla uşor, zâmbind, pentru că nu 
trebuie să returneze banii la asigurări, sau 
poate fi supărată pentru că preţ de un moment 
a crezut că soţul ei nu ar fi murit! Emoţiile de 
după o surpriză pot fi variate: de la frică la ură 
sau chiar dezgust. 

 
6.1.4.  O altă caracteristică interesantă a 

surprizei este accentuarea fricii – pentru că 
subiectul nu ştie exact de ce să se ferească, iar 
atunci devine şi mai speriat. 

Surpriza mai poate avea un efect – 
schimbarea feţei subiectului, după caz – 
pentru că surpriza este spontană si atacă rapid, 
subiectul nu se poate controla pe deplin, deci 
işi va schimba pentru moment faţa în funcţie 
de emoţiile trăite în momentul respectiv – 
schimbările se manifestă prin: 

 ochi largi, deschişi,  
 zâmbete,  
 sprâncene ridicate  
 încruntări, dupa caz. 

 
6.1.5.  Surprizele pot fi: 

 normale,  
 intense. 

Exemplu: Barbatului care se trezeşte cu 
femeia la birou reprezintă o formă normală de 
surpriză, însă întâlnirea unui coleg din şcoală 
generală ar putea face parte din categoria 
surprizelor extreme.  Diferenţa dintre aceste 
surprize poate fi văzută pe expresia feţei 
subiectului – comparativ cu o surpriză 
normală, cea extremă prezintă absolut toate 
simptomele într-o formă accentuată – subiectul 
nu numai că va deschide ochii largi, dar va 
clipi foarte des sau chiar va sări în sus, fiind 
victima unor mişcări necontrolate de care nu 
poate fi conştient pe moment. 

 
6.1.6.  Surprizele nu sunt acceptate de 
toată lumea, indiferent că sunt placute 
sau nu! 
Surprizele, indiferent că sunt pozitive sau 

negative, pot fi respinse de subiect– pentru că 

aşa cum unii oameni pot fi uşor manipulaţi 
prin intermediul unei surprize plăcute, alţii le 
resping – în general, oamenii calculaţi, care 
gândesc în perspectivă şi îşi planifică fiecare 
moment din viaţă se vor dovedi a fi aşa, pentru 
că surpriza poate implica şi o planificare pe 
termen scurt. Exemplu: Invitaţia la o 
petrecere. 

De aici putem deduce că cei care trăiesc 
din surprize şi se bucură de evenimente 
spontane vor fi mai dezorganizaţi în viaţă. 

 
6.1.7.  Surpriza prin prisma limbajului 

corpului 
Pentru a ne putea da seama de forma de 

surprindere prin care poate trece o persoană, 
putem privi atent spre fiecare componentă a 
capului.  Deci: 

Sprâncenele şi fruntea reprezintă un 
reper destul de des folosit de cei care, din 
diferite motive, au ca drept scop studiul 
asupra limbajului corpului – astfel, o parte 
dintre persoanele surprinse pot avea 
sprâncenele ridicate de obicei, iar fruntea 
poate afişa valuri de riduri orizontale.  Mai 
trebuie precizat faptul că atunci când 
sprâncenele subiectului sunt ridicate făra a 
mai fi mişcate preţ de câteva secunde, acesta 
ar putea fi suspicios sau întrebător.  Dacă 
subiectul surprins exteriorizează, pe lângă 
sprâncene ridicate şi frunte în valuri, o gură 
care exprimă dezgust, atunci acesta este 
sceptic, iar dacă mai întoarce şi capul, vrea să 
exclame faptul că nu este de acord cu ce se 
întamplă sau se discută. 

Ochii, de asemenea, pot trăda stările unei 
persoane, mai ales când este vorba de o 
persoană surprinsă – drept dovada, s-a 
constatat de către specialişti că atunci când o 
persoană este surprinsă va avea ochii deschişi 
larg, cu pleoapele inferioare relaxate, şi cele 
superioare ridicate, lărgind irisul în unele 
cazuri. 

Prima jumătate a feţei reprezintă o altă 
arie care poate fi studiată în vederea traducerii 
unei surprize mai mult sau mai puţin intensă, 
principala componentă care poate da de gol 
subiectul fiind gura.  In multe cazuri, atunci 
când o persoana este surprinsă poate deschide 
usor gura fără însă a mai exercita şi alte 
mişcari în zona feţei – în aceste situaţii, 
subiectul este mai mult decât surprins, este 
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zăpăcit de situaţie.  De asemenea, gura 
reprezintă bariera între surprinderea 
obişnuită şi cea de intensitate maximă – 
pentru că, spre deosebire de sprâncenele 
ridicate şi ochii deschişi larg, în cazul unei 
persoane surprinse mai mult decât în mod 
obişnuit gura tinde sa fie deschisă chiar până 
la jumatate, reuşind astfel să exprime 
intensitatea emoţiilor trăite. 

 
6.1.8.  Cele patru tipuri de surprinderi: 
Suprindere întrebatoare, neconclu-

denţa, care se exprima prin sprâncene ridicate 
şi frunte în valuri. 

Surprindere cu doze de mirare şi emoţii 
care se poate constata prin ochi largi şi gura 
deschisa pe un sfert. 

Surprindere uimită, cu interes scazut 
care se manifestă de obicei atunci când 
subiectul are în faţă o persoană obosită, 
ameţită şi care poate fi trădată de gură pe un 
sfert deschisă şi sprâncenele ridicate. 

Surprindere totală care include toate 
simptomele de mai sus – ochi largi, sprîncene 
ridicate şi gura deschisă – pe scurt, exprimă o 
surprindere totală, de necontestat!  

 
6.2.  Inteligenţa emoţională cu caracter 

coleric şi sangvinic. 
Daca cunoasterea interiorului este o cauza 

fundamentala a formarii modelarii si afirmarii 
omului, exteriorul poate sa exprime interiorul, 
cunoasterea personalitatii omului si totodata 
mediul social sa aiba contributii, repercursiuni 
asupra exteriorului/ corpului. 

 Astfel, corpul ca si personalitatea este in 
stransa legatura cu interiorul si exteriorul, 
naturalul si socialul.  Felul omului, interiorul, 
temperamental, personalitatea sa, se reflecta 
in exterior ca o oglinda expresiva prin 
infatisarea si postura corpului omenesc.  O 
buna cunoastere a acestor lucruri faciliteaza 
buna interactiune cu societatea/ oamenii.  La 
randul lor oamenii pot determina in bine sau 
in rau personalitatea.  De pilda, o stare de 
interior, bucuria/tristetea determinata de cei 
din jur este exprimata la exterior de catre 
corpul omenesc, iar aceste expresii raman 
marcate, devenind trasaturi ale corpului ect….  
Depresia din partea altora ce determina 
izolari, din extravertit sa ajungi introvertit… 
exemplele ar putea continua. 

 Un infinit de variabile influente ale 
mediului determina aparitia unor insusiri si 
particularitati psihice si psihosociale, 
structurale sau functionale, care in virtutea 
legilor care guverneaza sistemele complexe 
cu aotoreglaje, incep sa se organizeze ierarhic 
dar sis a posteze in exterior, corpul sa le 
oglindeasca. 

 Structura generala a personalitatii rezulta 
din modul cum se focalizeaza energiile 
pulsionale ale constientului pe directiile 
fundamentale spre lumea exterioara sau spre 
lumea interioara rezultant tipurile de 
personalitate.  Astfel, temperamental omului 
cuprinde dinamica generate a individului, 
disponibil sau energetic care se manifesta si 
imprima o nota dominanta a tuturor 
trasaturilor si comportarii sale.  Dinamica 
persoanei, cat si afectivitatea, in conduitele 
voluntare ori in procesele de cunoastere, ea se 
exprima in mimica fetei individului, in viteza 
si ritmul vorbirii in aspectele infatisarii, 
fizicului, trupului. 

 Desi nu pot fi inalnite doua personalitati 
identice, se poate spune, ca anumite 
caracteristici semnificative ale proceselor 
psihice se regasesc intr-o structura foarte 
asemanatoare la un numar mare de indivizi. 

 Pe baza caracteristicilor pregnante morfo-
fiziologice, psihologice, morale etc., 
commune, indivizii umani sunt grupati in 
clase omogene care alcatuiesc tipurile de 
personalitate, incepand cu “parintele 
medicinii”, Hipocrat din Kos (460 – 375), s-
au alcatuit tipologii dihotomice, trihotomice 
sau cu un numar sporit de clase mutual 
exclusive.  Exista astazi peste cincizeci de 
tipologii diferite, cunoasterea tipologiilor 
personalitatii serveste atat la caracterizarea 
oamenilor cat si la prognoza modului de a 
reactiona. De asemenea, educatia si 
autoeducatia presupun stabilirea tipului de 
personalitate, chiar daca cei mai multi dintre 
noi (aproximativ 60%) apartinem unor tipuri 
intermediare si mixte. 

 
6.2.1. Trăsăturile Inteligenţei emoţio-
nale 
In acelasi fel in care Coeficientul de 

Inteligenta este recunoscut, putem recunoaste 
Inteligenta Emotionala.  Aceasta implica 
imbinarea emotiilor catre sine; stiind ce simt, 
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ma pot vedea si ii pot vedea pe altii intr-o 
maniera pozitiva si obiectiva.  Inteligenta 
emotionala este abilitatea de a interactiona cu 
lumea intr-un mod receptiv si potrivit.   

Trasaturile caracteristice si de baza ale 
unei persoane inteligente emotional sunt:   

 Sa aiba o suficient de buna parere 
despre sine 
 Sa fie oameni pozitivi 
 Sa stie cum sa dea si sa primeasca 
 Empatie (sa inteleaga sentimentele 
altora) 
 Sa-si recunoasca propriile sentimente 
 Sa fie capabili sa exprime sentimente 
pozitive si negative  
 Sa fie de asemenea capabili sa-si 
controleze aceste sentimente  
 Motivatie, iluzie si interes 
 Sa aiba valori alternative 
 Sa depaseasca dificultatile si frustrarile 
 Sa gaseasca un echilibru intre cerere si 
toleranta. 
Goleman explica faptul ca inteligenta 

emotionala este un set de abilitati care sunt 
folosite a exprima si a controla sentimente in 
cel mai potrivit mod in campul personal si 
social.  Acest lucru include, asadar, o buna 
manevrare a sentimentelor, motivatie, 
perseverenta, empatie si agilitate mentala.  
Acestea sunt exact calitatile care modeleaza 
un caracter cu o buna adaptare sociala. 

Psihologul W.  Mischel a facut un 
experiment cu copiii de patru ani.  Le-a dat 
dulciuri dar le-a spus ca trebuie sa plece un 
moment si ca ei trebuie sa astepte pana el se 
intoarce inainte de a le manca.  Daca faceau 
astfel, el le dadea alte dulciuri drept rasplata.  
El a stat in afara camerei doar 3 minute.  Au 
fost copii care nu au asteptat si au mancat 
dulciurile.  El atunci a monitorizat copiii si a 
observat ca cei care nu mancasera dulciurile 
erau mai rezistenti la presiune, mai autonomi, 
mai responsabili, mai iubiti de colegii lor si 
mai bine adaptati la mediul scolar decat 
ceilalti.  Toti oamenii se nasc cu trasaturi 
speciale si caracteristice, dar modul in care 
trebuie sa ne comportam sau sa infruntam 
provocarile vietii este deseori invatat.  Din 
copilarie putem vedea cum nu este acceptabil 
pentru un baiat sa planga sau sa-si exprime 
emotiile cum este pentru o fata, si baietilor li 

se cere de asemenea sa fie mai curajosi si mai 
increzatori in sine.Putem de asemenea 
observa cum, in functie de cultura, femeile 
sunt mai putin pretuite atat in campul personal 
cat si in campul muncii, ceea ce reprezinta o 
sursa de opresiune si abuz.   

Noi dobandim toate cele mentionate mai 
sus fara sa ne dam seama deoarece, din 
momentul in care venim pe lume, ne 
comportam asa cum suntem “invatati” sa ne 
comportam.  Sa ne iubim pe noi insine, sa fim 
mai generosi cu altii si sa acceptam esecul, nu 
totul depinde de ceea ce am mostenit, si deci 
trebuie sa continuam sa invatam si sa ne 
imbunatatim atitudinile de fiecare zi, invatand 
sa fim mai inteligenti din punct de vedere 
emotional. 

Inteligenta emotionala este capacitatea 
noastra innascuta de a simti, folosi, intelege, 
exprima, identifica, invata, explica si de a ne 
controla emotiile.  Toate actiunile noastre 
precum si intregul nostru comportament au la 
baza emotiile.  Simtim inainte de a gandi.  Ne 
dorim sa ne simtim iubiti, pretuiti, fericiti.  
Asta e... emotiile si sentimentele ne 
caracterizeaza intr-un mod profund natura 
noastra de fiinte umane. 

Inteligenta emotionala este capacitatea de 
a simti sentimente (frica, bucurie, furie, 
tristete) si senzatii corporale (tensiune, 
destindere, prospetime, caldurta, culoare, 
zgomote, contactul pielii etc.).   

Termenul „inteligenta emotionala” a fost 
folosit pentru prima data intr-un articol din 
anul 1990 de catre psihologii, Peter Salovey si 
John Mayer. Este bine sa constientizam 
importanta pe care o alocam inteligentei 
emotionale si modul prin care ne putem 
antrena pentru a o dezvolta cat mai repede si 
eficient.  Investind in inteligenta emotionala, 
putem creste calitatea vietii la cote pe care nici 
macar nu am indraznit sa le imagintam.  
Merita sa reflectam la aceste perspective. 

 
6.2.2.  Caracter şi temperament. 
Conform cercetarilor statistice, 

competenta emotionala este de doua ori mai 
importanta decat abilitatile tehnice sau 
intelectuale. Dezvoltarea inteligentei emotio-
nale reprezinta intelegerea si gestio-narea 
emotiilor pentru a crea relatii armoni-oase cu 
cei din jur.  Oamenii de stiinta spun ca 
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aproximativ jumatate din variatiile perso-
nalitatii umane sunt definite de factorii 
genetici.  Cu toate acestea, personalitatea este 
construita din doua trasaturi complet diferite: 
caracterul si temperamentul.  Cei mai multi 
dintre noi suntem un amestec unic al celor 
patru tipuri diferite de personalitate, si toate 
trasaturile acestora sunt prezente, intr-o 
anumita masura, in noi.  Unele trasaturi de 

personalitate sunt insa predominant, iar 
acestea dicteaza personalitatea noastra de 
baza.  Inca de pe vremea Greciei Antice se stie 
ca exista patru tipuri de personalitate: 
sangvinic, flegmatic, coleric si melancolic.  
Aceste patru tipuri de personalitate sunt, mai 
mult sau mai putin, prezente in fiecare dintre 
noi si definesc modul in care gandim, simtim 
si ne purtam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inteligenţa emoţională, înţeleasă ca o 

capacitate de control şi autocontrol al stresului 
şi emoţiilor negative, este unul dintre cele mai 
studiate şi mai implementate concepte în 
practica educaţională.   

 
Complexitatea mereu crescândă a 

societăţii contemporane face ca inteligenţa 
probată în context educaţional să fie 
insuficienta pentru mulţi dintre noi pentru 
rezolvarea problemelor cotidiene.  Sunt bine 
cunoscute cazurile a numeroşi studenţi geniali 
a căror performanţă pe durata şcolarizării 

depăşeşte sensibil reuşitele colegilor lor, dar 
care nu reuşesc mai apoi să îşi valorifice 
potenţialul, eşuând, uneori lamentabil, în plan 
profesional; prestaţiile lor la locul de muncă 
le trădează lipsa deprinderilor practice şi a 
celor sociale.  Pe de altă parte, nu puţine sunt 
persoanele care, deşi modest dotate 
intelectual, dovedesc o bună adaptare socială 
la o mare varietate de contexte, fiind 
consideraţi oameni de succes.  Desigur, nu 
trebuie omis faptul că în cele două medii, 
educaţional şi social, problemele cu care ne 
confruntăm sunt calitativ diferite.  Mediul 
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educaţional ne supune rezolvării, prioritar, 
probleme bine definite, adică probleme pentru 
care, de regulă, există un singur răspuns 
corect; prin contrast, problemele vieţii 
cotidiene sunt slab definite, ceea ce permite 
abordarea lor din mai multe perspective, iar 
pentru ele nu există niciodată o soluţie 
perfectă.  Din dorinţa de a depăşi acest aparent 
pradox, cercetătorii au introdus o serie de 
termeni noi.  Întâlnim, astfel, tot mai frecvent, 
sintagme precum inteligenţa socială, 
inteligenţa practică, inteligenţa emoţională 
etc.  Toate acestea se referă la abilităţi 
cognitive ce sunt necesare pentru a soluţiona 
problemele cu care ne confruntăm în viaţa de 
zi cu zi: rezolvarea conflictelor de muncă, 
dificultăţile muncii în echipă, adaptarea la un 
nou context cultural, social sau la un nou loc 
de muncă etc.Există, desigur, mai multe 
definiţii pentru „inteligenţa emoţională”, 
sintagmă foarte vehiculată în ultimii zece 
ani.  Într-o primă accepţiune (Salovey & 
Mayer, 1990), termenul se referă la abilităţile 
în baza cărora un individ poate discrimina şi 
monitoriza emoţiile proprii şi ale celorlaţi, 
precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza 
informaţiile deţinute pentru a-şi ghida 
propria gândire şi acţiune.  Două lucruri 
esenţiale sunt accentuate în această definiţie.  
Mai întâi, se face referire la procesele 
cognitive ce permit monitorizarea şi 
discriminarea emoţiilor pe care cei doi autori 
le separă de procesele comportamentale la 
care oamenii apelează atunci când, utilizând 
diverse surse / resurse informaţionale, îşi 
ghidează propria gândire şi acţiune.  În al 
doilea rând, definiţia distinge procesele prin 
care sunt monitorizate emoţiile proprii de cele 
implicate în monitorizarea emoţiilor 
celorlalţi.  Această ultimă subliniere ne trimite 
la o distincţie pe care a propus-o în anii 1980 
Howard Gardner, autorul teoriei 
inteligenţelor multiple.  Gardner făcea 
diferenţă între inteligenţa intrapersonală, 
referindu-se la abilitatea de a recunoaşte şi a 
eticheta propriile emoţii şi, respectiv, 
inteligenţa interpersonală, cu referire la 
competenţa de a înţelege emoţiile şi intenţiile 
celorlalţi.   

O definiţie ceva mai recentă propusă de 
Daniel Goleman (1995), prin conţinutul şi 
accentele sale, se dovedeşte a fi mai apropiată 

de preocupările noastre.  Conform acestuia, 
inteligenţa emoţională desemnează o 
capacitate de control şi autocontrol al 
stresului şi emoţiilor negative; o meta-
abilitate, care determină şi influenţează 
modul şi eficienţa cu care ne putem folosi 
celelalte capacitaţi şi abilităţi pe care le 
posedăm, inclusiv inteligenţa educaţională.  
Realitatea ne demonstrează că persoanele care 
îşi cunosc şi îşi stăpînesc bine emoţiile şi care 
decriptează şi abordează eficient emoţiile 
celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al 
vieţii, fie că e vorba de relaţii sentimentale, fie 
de respectarea regulilor nescrise ce determină 
reuşita în diverse arii de activitate.  Altfel 
spus, cei ce posedă capacităţi emoţionale bine 
dezvoltate au mai multe şanse de a fi eficienţi 
şi mulţumiţi în viaţă, deoarece îşi pot controla 
abilităţile mintale ce le susţin productivitatea.  
În schimb, cei cu puţine resurse de control 
emoţional sunt expuşi la nenumărate conflicte 
interne, ajungând astfel să-şi submineze 
propriul potenţial.   

 
6.2.3.  Inteligenţa educaţională vs 
inteligenţa emoţională 
O problemă delicată rămâne totuşi cea 

legată de distincţia dintre inteligenţa 
educaţională şi inteligenţa emoţională.  Într-o 
accepţiune larg acceptată, conceptul de 
inteligenţă poate fi descris ca o abilitate 
generală, în mare măsură moştenită, de a 
transforma informaţiile preexistente în noi 
concepte şi deprinderi.  În majoritatea lor, 
teoreticienii inteligenţei emoţionale consideră 
că inteligenţa educaţională şi cea emoţională 
sunt două forme distincte de inteligenţă.  Ele 
au, desigur, şi lucruri în comun.  Ambele 
forme de inteligenţă operează cu cunoştinţe 
declarative şi factuale şi ambele aplică aceste 
cunoştinţe într-o manieră flexibilă.  
Cunoştinţele declarative vizează înţelegerea 
naturii unor situaţii particulare, pe când cele 
procedurale se referă la ceea ce trebuie 
realmente făcut în situaţii specifice.  A fi 
flexibil în aplicarea cunoştinţelor declarative 
şi procedurale însemnă să înţelegi ce se 
întâmplă într-o situaţie nouă şi necunoscută şi, 
respectiv, să ştii ce trebuie făcut în asemenea 
situaţii.  Ceea ce diferenţiează însă explicit 
cele două forme de inteligenţă este dat de 
contextele şi modalităţile în care ele fac apel 
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şi aplică cunostinţele.  Astfel, inteligenţa 
educaţională, aşa cum am mai menţionat, este 
implicată în mod uzual în rezolvarea 
problemelor bine definite, adică cele pentru 
care se pot specifica complet starea iniţială, 
starea finală, precum şi paşii ce trebuie urmaţi 
pentru a trece de la starea iniţială la cea finală.  
Pentru aceste probleme, totdeauna există o 
soluţie care poate fi considerată cea mai bună.  
Prin contrast, inteligenţa emoţională este 
implicată în rezolvarea problemelor slab 
definite, adică acelea ce pot fi interpretate în 
diferite moduri şi pentru care nu există o 
soluţie optimă obiectivă; cu toate acestea, 
diferitele abordări pot conduce la rezultatul 
dezirabil.  Cele mai multe dintre problemele 
cu care ne confruntăm sunt de natură socială 
şi este unanim accceptat faptul că inteligenţa 
emoţională are o mult mai puternică valoare 
predictivă pentru succesul social decât cea 
conferită de inteligenţa educaţională.  O serie 
de cercetări au dovedit că tinerilor ce 
manifestă tulburări de comportament social 
(agresivitate, devianţă criminală) le lipsesc 
deprinderile de monitorizare şi interpretare a 
emoţiilor celorlalţi.  Ei nu sunt capabili, de 
exemplu, să ofere o interpretare corectă a 
expresiilor faciale ale partenerilor sociali, 
ceea ce probează absenţa inteligenţei 
emoţionale.  De asemenea, s-a demonstrat că 
aprecierile asupra competenţei sociale (un 
indicator fidel al inteligenţei emoţionale) care 
provin de la prieteni, părinţi, educatori şi 
profesori sunt mult mai buni predictori ai 
succesului social decât scorurile inteligenţei 
educaţionale.  În baza unor atari descoperiri se 
presupune că inteligenţa emoţională ar fi în 
măsură să prezică variabilitatea succesului 
social mult mai exact decât trăsăturile de 
personalitate.  În fapt, e demn de reţinut că, 
deşi inteligenţa emoţională este un construct 
circumscris de cadrul mai larg al inteligenţei, 
datele experimentale probează o legătură mult 
mai strânsă între inteligenţa emoţională şi 
dimensiunile personalităţii decât între 
inteligenţa emoţională şi cea educaţională.  
Astfel, studii corelaţionale au relevat relaţii 
semnificative între inteligenţa emoţională şi 4 
dintre cei 5 factori ai modelului Big Five 
(extraversiune, agreabilitate, stabilitate 
emoţională şi autonomie) (Karen & Schakel, 
2002). 

6.2.4.  Impactul inteligenţei emoţionale 
asupra comportamentului şi al 
performanţei 
Emoţiile negative sunt întotdeauna (1) 

rezultatul discrepanţei dintre aşteptările 
persoanei şi evenimentele de viaţă, sau (2) 
rezultatul discrepanţei dintre diferitele valori 
şi convingeri pe care persoana le are.  În mod 
firesc, prezenţa emoţiilor negative nu este 
dorită astfel că individul, care nu este o „bilă 
inertă” va încerca să facă faţă acestor trăiri şi 
să le modifice pe cât posibil. 

Aflat într-o situaţie de viaţă negativă – 
care contravine scopurilor şi dorinţelor sale – 
individul poate acţiona în mai multe moduri 
pentru a reduce discrepanţa şi a rezolva 
problema apărută.  Astfel, acesta poate alege 
să modifice situaţia negativă pentru a o aduce 
în concordanţă cu dorinţele sale.  O reuşită în 
acest sens se finalizează cu eliminarea 
emoţiilor negative.  Spre exemplu, un elev 
nemulţumit de nota mică pe care a obţinut-o 
pe un proiect poate ruga profesorul să îi 
permită să refacă proiectul.  Dacă va lua nota 
dorită, atunci nemulţumirea sa va dispărea.  
De multe ori însă fie situaţiile concrete nu pot 
fi modificate cu uşurinţă (ex.  eşecul la un 
examen de admitere), fie modificarea situaţiei 
practice reclamă lipsa emoţiilor şi a 
comportamentelor dezadaptative (ex.  
rezolvarea neînţelegerilor dintre colegi 
presupune lipsa furiei şi a agresivităţii, efortul 
de a învăţa pentru a corecta o notă presupune 
lipsa dezgustului pentru materia respectivă).  
Inteligenţa emoţională desem-nează tocmai 
capacitatea de a-ţi gestiona emoţiile astfel 
încât acestea să nu interfereze cu deciziile 
luate şi comportamentele adoptate.  Eşecul în 
încercarea de control a emoţiilor negative 
disfuncţionale se soldează frecvent cu 
dificultăţi adaptative: comportamente 
agresive, dificultăţi de concentrare a atenţiei, 
reacţii fiziologice invalidante, tendinţa de a 
evita activităţile care presupun efort fizic sau 
intelectual etc. 

 
7.  Concluzii  
Pornind de la ambiţia personală de a 

cerceta tot ce este nou si inovativ, am decis să 
definesc, şi, totodată să exemplific importanţa 
şi utilitatea dezvoltării şi aprecierii 
inteligenţei emoţionale, la momentul actual.   
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Iniţial, a fost ideea, după care prin 
intermediul mai multor surse informaţionale a 
fost posibilă cercetarea evolutivă a 
domeniului dat, datorită căruia am reuşit să 
stabilesc principalele grupe de emoţii, precum 
şi etapele lor principale de evoluţie.  Deci, în 
urma efectuării respectivei cercetări în 
domeniul studierii emoţiilor, am acumulat o 
serie de cunoştinţe aprofundate în respectivul 
domeniu, fapt datorită căruia pe parcurs voi 
putea mai uşor depista şi identifica anumite 
reacţii la diverse provocări emoţionale.   

Am ales anume aceasta ramură, ea fiind 
una fundamentală în procesul de luare a 
deciziilor zi de zi, de care, până la urmă, 
depinde sensul vieţii noastre, ceea spre ce 
tindem şi pentru care muncim, pentru o 
continuitate inteligentă a urmaşilor noştri, 
deci, prentru crearea Inteligenţei Emoţionale 
într-o Societate a Conştiinţei. 

Deaceea, EQ este viitorul !!! 
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