Warszawa, 20 marca 2015 r.

Kilka faktów, które sprawią, że się uśmiechniesz
Czy wiesz, że…?
1) Uśmiechanie się jest zaraźliwe
Badania przeprowadzone w Szwecji potwierdziły, że mimika twarzy wyraża nie tylko emocje, ale także
posiada zdolność do ich inicjowania. Naukowcy odkryli, że uśmiech jednej osoby może zachęcić innych
do uśmiechu oraz, że trudno jest zachować poważny/neutralny wyraz twarzy patrząc na kogoś, kto się
uśmiecha.1
2) Naturalny uśmiech sprawi, że poczujesz się szczęśliwszy niż przez uśmiech wymuszony
„Uśmiech Duchenne'a”, nazwany na cześć słynnego XIX wiecznego francuskiego neurologa, który
studiował mechanizm ekspresji ludzkiego wyrazu twarzy, jest często określany jako „naturalny"
uśmiech i występuje wtedy, gdy razem są używane mięśnie wokół ust i oczu. Naukowcy wykazali,
żeuśmiech Duchenne'a powoduje większą aktywność w okolicy lewej części skroniowej przedniej
mózgu i wiąże się z pozytywnymiemocjami.2
3) Uśmiech sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny i pociągający dla innych
Naukowcy ze Szkocji wykazali, że gdy z uśmiechem patrzysz na drugą osobę, stajesz się dla niej
bardziej atrakcyjnym.5
4) Uśmiechasz się od urodzenia
Badania pokazują, że pierwszy naturalny uśmiech dziecka można zaobserwować u niemowląt od
pierwszego do trzeciego miesięca życia, a wkrótce potem, jużod trzeciego do szóstego miesiąca
uśmiech odwzajemniony.7
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