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A fost determinată dominanţa emisferică  stângă la 48,19% din studenţi. Persoanele cu dominanţă emisferică dreaptă 

şi ambidextrii posedă o capacitate mai bună de orientare în timp decât cele cu dominanţă stângă. La persoanele cu do-

minanţă emisferică stângă şi dreaptă mai frecventă este simpatotonia.   

Cuvinte-cheie: dominanţă emisferică dreaptă şi stângă, ambidextri, perceperea individuală a timpului, indicele ve-

getativ Kerdo. 

 

TIME PERCEPTION IN RELATION TO INDIVIDUAL FUNCTIONAL LEVEL 

      OF THE CEREBRAL HEMISPHERES 

Left hemisphere dominance was determined at 48.19% of students. People with right hemispheric dominance and 

ambidexters havea better ability of orientation in time than those with left dominance. The sympathicotonie is more 

common for people with left and right hemisphere dominance 

Keywords: left and right hemispheric dominance, ambidexters, individual perception of time, Kerdo vegetative index. 

 

 

Introducere 

Încă din perioada de dezvoltare embrionară există o asimetrie a sistemului nervos. Cele două emisfere ce-

rebrale au proprietăţi funcţionale diferite. Stânga controlează partea dreaptă a corpului, şi invers. Funcţiile 

„superioare” ale creierului, cele legate de gândirea complexă şi abstractă, sunt direct influenţate de forţele 

motivaţionale, emoţionale ale substraturilor subiacente ale aceleiaşi emisfere [15]. La  adulţi emisferele cere-

brale funcţionează prin circuite neuronale care procesează în mod diferit informaţia [9].  

Din punct de vedere anatomic, cele două emisfere sunt separate, legătura dintre ele realizându-se doar 

prin fibrele de ţesut nervos din zona corpului calos şi prin comisura anterioară, care se dezvoltă în prima de-

cadă a vieţii individului [10]. 

La copil, creierul nu este încă specializat, maturizat şi, până în jurul vârstei de un an, copilul nu răspunde 

la stimulările verbale cu întregul creier. Emisfera dreaptă domină dezvoltarea în perioada de început a vieţii, 

până la declanşarea vorbirii. 

A.Muntean (2006) menţionează că electroencefalogramele creierului la sugar, înregistrate la acţiunea sti-

mulilor de lumină discontinuă, vizează receptivitate doar în emisfera dreaptă a cortexului spaţio-vizual. Dacă 

i se aplică unui adult acelaşi tip de stimulare, apare o dominanţă pe emisfera dreaptă, dar activitatea e reflec-

tată prin corpul calos şi în emisfera stângă. Aşadar, la sugar corpul calos este incapabil încă, din punct de ve-

dere funcţional, să asigure o bună comunicare între emisfere, în primele zile de viaţă.  

Emisfera dreaptă este implicată mai mult în încercările sugarului de a se autocalma şi deţine o activitate 

mai integră a sistemului somatosenzorial, reglează direct anumite procese ale organismului, e implicată în 

percepţiile şi exprimările afective, este specializată în procesarea imaginilor perceptive, mediază datele auto-

biografice, memoria implicită, dar şi cea episodică şi procesează informaţia într-o manieră mai degrabă holistică. 

Capacitatea empatică poate depinde, în mare măsură, de integrarea unor informaţii corporale, emoţionale şi 

sociale, proces ce-şi are sediul predominant în emisfera dreaptă, precum şi de modul în care aceste informaţii 

sunt interconectate cu emisfera stângă. 

Emisfera stângă este implicată în acţiunile cu caracter explorator ale copilului, are o reprezentare şi o re-

glare a corpului mai scăzute, precum şi o capacitate diminuată de citire a expresiilor emoţionale nonverbale 

ale celorlalţi. Emisfera stângă îndeplineşte predominant sarcini lingvistice, procesează informaţia într-un 

mod silogistic (relaţia cauză-efect), liniar, logic. 

Dominanţa emisferei drepte în primii ani ai copilăriei se manifestă atât printr-o creştere mai rapidă, cât şi 

printr-o activitate mai intensă. Mai exact, în această perioadă apare o dezvoltare predominantă a ariei cortica-

le prefrontale a emisferei drepte, zonă ce reglează funcţionarea organismului şi comunicarea sincronizată 
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emoţional. De aceea, modul în care  părinţii îngrijesc copilul în primii lui ani de viaţă, felul cum comunică cu 

el influenţează formarea unor capacităţi care ţin de emisfera dreaptă: autoreglarea, relaţiile cu ceilalţi, sensul 

autobiografic al sinelui, elementele de bază ale capacităţii empatice [15].  

Toate aceste funcţii complexe se realizează fiziologic prin integrarea şi diferenţierea neuronală, într-un 

proces de autoorganizare de o complexitate progresivă [2]. 

Deci, realizarea funcţiilor complexe ale creierului solicită integrarea unor aspecte care ţin de funcţionarea 

emisferei drepte şi a celei stângi. 

În urma observaţiilor clinice asupra bolnavilor cu leziuni cerebrale în focar, de tipul afecţiunilor neurochi-

rurgicale, s-a pus în evidenţă faptul (fie pe animalele de laborator sau în cadrul experimentelor clinice) că cele 

două emisfere cerebrale nu sunt egale ca structură şi nu sunt echivalente funcţional [12].  

S-a stabilit că leziunile corticocerebrale localizate într-o emisferă cerebrală şi cele corespunzătoare situate 

în emisfera cerebrală contralaterală sunt diferite, atât ca formă de manifestare clinică, cât şi ca gravitate a 

evoluţiei lor. Această observaţie pledează pentru ipoteza asimetriei funcţionale a celor două emisfere cere-

brale, dreaptă şi stângă [12]. Observaţiile clinice de ordin chirurgical au subliniat dominanţa emisferei stângi 

asupra celei drepte, datorită integrării într-o mai mare măsură a unor funcţii neuropsihice în emisfera stângă 

în raport cu cea dreaptă.  

Asimеtria funcţională interemisferică apare deosebit de pregnant în situaţiile în care conexiunile interemi-

sferice sunt afectate lezional [8]. Separarea lezională a celor două emisfere cerebrale va avea consecinţe 

funcţionale imediate. În cazul separării celor două emisfere prin secţionarea corpului calos se vor constata 

următoarele: sarcinile verbale adresate emisferei cerebrale stângi şi sarcinile videoconstructive adresate emi-

sferei cerebrale drepte pot fi rezolvate corect; sarcinile verbale adresate emisferei cerebrale drepte şi sarcinile 

videoconstructive adresate emisferei cerebrale stângi nu pot fi rezolvate corect.  

Cele două emisfere au o specializare funcţională caracterizată prin următoarele [4,18]: emisfera cerebrală 

stângă deţine funcţiile proprii limbajului, abstractizarea şi conceptualizarea; emisfera cerebrală dreaptă deţine 

funcţiile nonverbale, în special recunoaşterea perceptivă şi construcţia spaţială.  

Din acestea nu ar rezulta faptul că o emisferă se relevă superior faţă de cealaltă, ci, dimpotrivă, că fiecare 

emisferă tratează informaţia într-un fel care-i este propriu: emisfera cerebrală stângă tratează informaţiile 

care-i parvin într-un mod analitic şi secvenţial, iar emisfera dreaptă – după un model global sintetic.  

Limbajul nu este proprietatea exclusivă a emisferei stângi. Emisfera cerebrală dreaptă nu apare ca privată 

de funcţia limbajului, ci ca mai puţin specializată în limbaj prin modul său de tratare a informaţiei. Ea perce-

pe  semnalele  verbale, auditive sau vizuale, dar posibilităţile sale sunt foarte limitate [17]. 

Asimetria funcţională interemisferică trebuie considerată într-o manieră dinamică şi nu statică, ţinându-se 

cont de condiţiile care o pot modifica: natura sarcinii de îndeplinit, tipul de atenţie pe care-l creează, experi-

enţa anterioară a subiectului, strategiile de realizare adoptate. În plus, diferit de procesele instrumental-sim-

bolice, fiecare emisferă cerebrală pare să controleze în mod diferit relaţiile emoţionale ale individului. H.Hecaen 

(1963) a stabilit un model propriu al modurilor de funcţionare interemisferică, privind în mod special perfor-

manţele verbale. În acest sens, competiţia dintre cele două emisfere pare să presupună o cooperare interemis-

ferică, fiecare aducându-şi aportul caracteristicilor sale funcţionale, în raport cu natura sarcinilor care trebuie 

îndeplinite. În sensul acesta, emisfera cerebrală dreaptă poate interveni în tratarea lor analitică, care este funcţia 

emisferei cerebrale stângi [3].  

C.Enăchescu (1996) caracterizează asimetria funcţională interemisferică, în cazul funcţiilor instrumental-

simbolice, prin două note specifice – relativitatea şi caracterul pendulant al acestora. Ele depind, în mare mă-

sură, de faptul că funcţiile instrumental-simbolice sunt reprezentate bilateral pe suprafaţa corticală. În condi-

ţii patologice, funcţia perturbată a unei arii corticocerebrale a uneia dintre emisfere poate fi preluată de aria 

corespunzătoare din emisfera cerebrală contralaterală rămasă intactă, suplinind în felul acesta funcţia pierdu-

tă. În acelaşi timp, poate fi observat faptul că în condiţii patologice, cu leziuni ale ariei limbajului, această 

funcţie poate fi suplinită, în unele privinţe, de zona corticocerebrală a emisferei drepte. În condiţiile lezării 

ariei corticale a funcţiilor instrumental-simbolice din emisfera cerbrală stângă dominantă, funcţiile sale 

instrumental-simbolice vor fi preluate de emisfera cerebrală dreaptă, care va prelua şi rolul dominant funcţio-

nal. Prin cunoscutul experiment „split-brain” devine mai explicită asimetria funcţională interemisferică.  

Prin urmare, specializarea funcţională este următoarea: conştiinţa, funcţia verbală, ideaţia, conceptualiza-

rea, analiza timpului, analiza detaliilor, calculul aritmetic se realizează de emisfera stângă; funcţiile nonver-
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bale, perceperea, reprezentarea şi orientarea spaţială, construcţia spaţială, imaginile globale, sinteza timpului, 

geometria spaţiului se realizează de emisfera dreaptă. 

Se consideră că encefalul în ultimii 100-150 mii de ani practic nu s-a schimbat. Însă, cercetările ştiinţifice 

din ultimii ani atestă modificări esenţiale în asimetria funcţională  a encefalului. Până în anii 70 ai sec. XX, 

la copii numărul stângacilor era constant – 7-8% din  populaţie [11], date mai recente atestă  5-10% din 800 

de elevi ai claselor primare  [16]. 

În anii 80 ai sec. XX savanţii au atras atenţia asupra creşterii numărului de copii stângaci şi al copiilor cu 

,,stângăcie ascunsă”. Acest fenomen în SUA a fost observat încă cu 10 ani în urmă. În anii 90 ai sec. XX  numărul 

lor a crescut până la 15-17%. Apoi s-a declarat despre o categorie calitativ nouă de copii – ambidextri sau ,,bima-

nuali”, consideraţi, ca şi cei stângaci, ,,cu defect” sau ca variantă cu dereglări în dezvoltare. Zece ani mai târziu 

atitudinea faţă de cei ,,bimanuali” s-a schimbat radical. La momentul actual este una din variantele normă  [14]. 

Ambidextrul este o persoană cu o dezvoltare a emisferelor cerebrale la acelaşi nivel. Lipsa dominanţei de-

termină că ambidextrul  poate să lucreze la fel de bine atât cu mâna stângă, cât şi cu dreapta. Ponderea ambi-

dextrilor nu depăşeşte 0,4% şi variază de la o specie la alta. Potrivit datelor recente ale lui V.Pugaci, astăzi 

ponderea copiilor ambidextri este de 37,95%. Un număr mai mare de ambidextri se întâlneşte printre copiii 

claselor primare şi ai clasei a V-a.  

Oamenii de ştiinţă [14,16] susţin că atunci când ambele emisfere încep să proceseze informaţia paralel şi 

concomitent, apar noi posibilităţi   calitative   în activitatea creierului. Însă, acest fenomen are şi particulari-

tăţi negative. În clasele primare ambidextrietatea este un obstacol serios în procesul intructiv-educativ. La  

copiii ambidextri, mai ales de vârstă şcolară mică şi medie, au  loc comutări spontane ale activităţii emisferei 

drepte şi emisferei stângi ale creierului, din cauza imaturităţii legăturilor interemisferice. Din acest motiv, ei 

demonstrează un comportament polar, un fel de personalitate multiplă. Elevii-ambidextri au nevoie de ceva 

mai mult timp pentru însuşirea materialului nou, un număr mai mare de explicaţii. De asemenea, este im-

portant ca explicaţiile să se bazeze pe imagini, scheme şi desene. 

Scopul cercetării noastre rezidă în evaluarea percepţiei timpului şi reacţiei sistemului nervos vegetativ în 

dependenţă de  nivelul funcţional al emisferelor cerebrale. 

Material şi metode 

În studiu au fost implicate  83 de studente – de la Universitatea de Stat din Tiraspol şi de la Universitatea 

de Stat din Moldova. S-a  determinat nivelul funcţional al emisferelor cerebrale, gradul asimetriei funcţionale 

după metoda propusă de E.S. Juricov şi E.B. Zolotov (1990), conform căreia preferinţa pentru activităţile 

care implică manifestarea  funcţiilor psihice controlate în special de una din emisferele cerebrale indică pre-

dominanţă emisferică a individului.  

Asimetria funcţională s-a calulat după formula:  

AsF = ES(%) – ED(%) , 

unde: AsF – asimetria funcţională; ES – emisfera stângă; ED – emisfera dreaptă.   

Evaluarea  rezultatelor s-a  efectuat în felul următor: AsF = 0 atestă funcţionarea simetrică  a celor două 

emisfere;  AsF > 0  arată o dominanţa a  emisferei stângi; AsF < 0   reprezintă dominanţa emisferei drepte.  

Indicii de prevalenţă a membrelor s-a monitorizat  prin probe repetate ale pozei lui Napoleon, deschiderea 

flacoanelor, sărituri într-un picior etc. 

Pentru determinarea nivelului funcţional al sistemului nervos vegetativ s-a determinat indicele Kerdo 

după formula: 

IK = 100 x (1 – TAD/P), 

unde: TAD – tensiunea arterială diastolică (mmHg), P – frecvenţa contracţiilor cardiace (contracţii/ minut).  

Evaluarea rezultatelor s-a făcut  în felul următor: dacă IK > 0, atestă o predominare a sistemului nervos 

vegetativ simpatic; dacă IK < 0 – o predominare parasimpatică, iar IK = 0 – un echilibru funcţional.  

Pentru evaluarea perceperii timpului s-a determinat perceperea individuală a duratei minutului.  Persoane-

le investigate trebuiau să aprecieze intervalul de timp – 60 secunde. Deviaţiile admise fiind de ±3 secunde. 

Deoarece perceperea individuală a timpului se poate modifica sub influenţa diferiţilor factori, noi am deter-

minat minutul individual în decurs de 4 zile. Aprecierea subiectivă a minutului individual de la 57 secunde 

până la 63 secunde corespunde unei perceperi adecvate a timpului, peste 63 secunde – unei perceperi lente, 

mai puţin de 57 secunde – unei perceperi rapide [13]. 
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Rezultate 

Analizând rezultatele probei ce estimează nivelul funcţional al emisferelor cerebrale, am determinat la  

48,19% din studenţi o dominanţă stângă. La ei ca indicator de preferinţă a membrelor s-a estimat dominanţa 

mâinii drepte şi a piciorului drept legate de funcţiile emisferei cerebrale stângi. Gradul asimetriei  funcţionale 

la aceste persoane a variat între 6,45 şi 47,87%. Pentru aceşti studenţi activităţile în care pot obţine cele mai 

bune rezultate sunt cele legate de prelucrarea logică a informaţiei – calcule, rezolvarea problemelor de mate-

matică, transmiterea verbală sau în scris a informaţiei sau cele care presupun capacitatea de a argumenta şi 

susţine ideile şi propunerile proprii sau ale altora.   

Predominarea emisferei drepte s-a estimat la 28,91% din studenţi, la care ca indicator de preferinţă a 

membrelor s-a estimat dominanţa mâinii stângi şi a piciorului stâng legate de competenţa emisferei cerebrale 

drepte, considerate dominantă din punct de vedere funcţional. Gradul asimetriei funcţionale la ei a variat între 

valorile -2,47 şi -66,99%. Aceste persoane percep lumea în întregul ei, foarte rapid înţeleg esenţa evenimen-

telor pe cale intuitivă, fără o analiză logică consecventă a acestora, au o capacitate de imaginaţie şi proiecţie 

videospaţială.  

O simetrie funcţională a celor două emisfere cerebrale s-a estimat la 22,89% din studenţi, la ei gradul asi-

metriei funcţionale fiind 0. La aceşti studenţi s-a evidenţiat o relativă echivalenţă funcţională între membrele 

drept şi stâng, fapt ce traduce o reprezentare a procesului de asimetrie funcţională interemisferică.  

Cu problema timpului omul se confruntă zilnic, în fiecare minut. Timpul este o dimensiune în care se des-

făşoară existenţa umană. Nicio activitate nu se desfăşoară fără perceperea timpului. De aceea, este important 

a cunoaşte ce este ,,timpul”, cum este perceput de către o persoană, de care factori depinde percepţia lui. 

Acest lucru poate ajuta omul în organizarea activităţii, utilizarea raţională a timpului. Cercetările lui D.G. Elkin 

arată că între percepţia timpului şi activitate este o relaţie directă: cu cât mai precisă este percepţia timpului, 

cu atât mai prosperă este activitatea [6]. 

Timpul este forma de derulare  a tuturor proceselor mecanice, organice şi psihice, condiţie a posibilităţii 

de mişcare, schimbare şi dezvoltare; fie o deplasare spaţială, o schimbare calitativă, naşterea sau moartea, 

toate au loc în timp. 

Pentru orice individ sunt extrem  de importante caracteristicile obiectelor din jur – forma lor, distanţa, 

viteza de deplasare şi distanţa dintre ele. În legătură cu aceste cerinţe la animale s-a dezvoltat un aparat psi-

hic deosebit, a cărui funcţie  constă în reconstrucţia spaţiului în interior, percepţia subiectivă a unei  imagini 

a lumii, care ar reproduce cel mai fidel caracteristicile spaţiale şi în timp ale obiectelor şi fenomenelor. În 

această imagine trebuie să fie prezentate, într-o formă sau alta, şi alte calităţi ale obiectelor, iar imaginea 

pentru subiect trebuie să fie veridică, astfel încât să nu existe nicio îndoială în ceea ce priveşte existenţa 

obiectului, perceperea lui sau a unui fenomen.   

Timpul există în mod obiectiv şi continuu: un minut se schimbă cu altul, o zi – cu alta, se scurg luni, ani, 

secole. Dar, în pofida faptului că scurgerea timpului în toată lumea se supune aceloraşi legi, pentru fiecare 

individ aceeaşi perioadă de timp trăită obiectiv poate părea mai scurtă sau mai lungă decât a fost de fapt. 

Pentru persoane diferite aceeaşi perioadă de timp poate avea importanţă complet diferită. Pentru o persoană 

săptămâna ,,durează”, pentru alta săptămâna ,,zboară” asemeni câtorva zile.  

Percepţia este o reflectare subiectivă plus o imaginare conformă cu aceasta în conştiinţa omului a faptelor, 

obiectelor şi fenomenelor din realitatea obiectivă care acţionează direct asupra organelor de simţ. În acest 

context organele de simţ sunt categorisite ca analizatori. Percepţia este proprietatea psihicului de a reflecta 

impresiile obiectelor, implicând gândirea, memoria, imaginaţia, formând imagini sintetice ale obiectelor re-

cepţionate; ea se fundamentează pe experienţa subiectivă, provoacă interese, aptitudini, stări afective. Per-

cepţia presupune prezenţa diferitelor senzaţii şi decurge împreună cu senzaţiile. Comparativ cu senzaţia,  

percepţia constituie un nivel superior de prelucrare şi integrare a informaţiei despre lumea externă şi despre 

propriul nostru ,,eu”. Superioritatea percepţiei constă în realizarea unei imagini sintetice, unitare, în care 

obiectele şi fenomenele care acţionează direct asupra organelor analizatoare sunt reflectate ca totalităţi inte-

grale, în individualitatea lor specifică [1, 3].  

Percepţia  timpului este reflectarea duratei şi succesiunii fenomenelor sau evenimentelor. Intervalele tem-

porale sunt determinate de procesele ritmice ce au loc în organismul omului. Percepţia duratei timpului de-

pinde de conţinutul activităţii omului. Timpul, plin de ocupaţii interesante, semnificative, trece repede. Dacă, 

însă, evenimentele nu sunt interesante, puţin importante, timpul se scurge încet [5].  
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Perceperea timpului depinde de un şir de factori: omul foloseşte trei sisteme de referinţă [5]:  

 sistemul fizico-cosmic, care oferă cunoaşterea reperelor naturale – zi, noapte, poziţie a aştrilor, anotim-

puri etc.;  

 sistemul biologic, ce depinde de succesiunea funcţiilor organismului, permiţând individului uman să 

aprecieze ora mesei, timpul somnului, trezirii etc.;  

 sistemul  sociocultural, constituit  pe parcursul activităţii umane, care oferă repere cronologice – divi-

zarea timpului în secunde, minute, ore, luni, ani etc. 

Pe baza experienţei ce o posedă, a cunoştinţelor omul în procesul percepţiei uneşte elementele separate 

într-o imagine integrală. 

La baza percepţiei stau reflexele condiţionate, conexiunile neuronale temporare, care se formează  în cor-

texul cerebral  ca răspuns la acţiunea exercitată asupra receptorilor de către obiectele sau fenomenele me-

diului înconjurător. Ultima acţionează ca un complex de stimuli. În nucleele centrilor corticali ai analizatori-

lor are loc o analiză şi sinteză complexă a acestor stimuli. La baza procesului complex de formare a percep-

ţiei imaginii sunt conexiunile dintre analizatori şi cele din cadrul analizatoruliui, care oferă cele mai bune 

condiţii de evidenţiere a stimulilor şi de interacţiune a caracteristicilor unui obiect ca un întreg complex [1]. 

Studiind durata minutului individual, ce caracterizează capacitatetea de recepţionare subiectivă individua-

lă a timpului, am stabilit că persoanele cu dominanţă emisferică stângă (DS) supraapreciază secvenţa de timp 

analizată (69,1±1,94) şi atestă o supraîncărcare informaţională şi o tensionare a mecanismelor de reglare [13], 

fapt vizat şi de reactivitatea sistemului nervos vegetativ. Studenţii cu dominanţă dreaptă (DD) fie că apre-

ciază adecvat decurgerea timpului, fie că o subapreciază (57,3 ± 1,02), iar persoanele ambidextre (A) percep 

adecvat derularea timpului (59,4 ± 2,03).  
  

 

Fig.1. Perceperea subiectivă a timpului în dependenţă de dominanţa emisferică. 

Astfel, datele obţinute atestă că persoanele cu dominanţă dreaptă şi ambidextrii posedă o capacitate mai 

bună de orientare în timp decât persoanele cu dominanţă stângă. Datele obţinute nu contravin datelor din lite-

ratură [7], potrivit cărora subiecţii cu dominanţă dreaptă au o fidelitate mai mare în reproducerea etalonului 

intervalului de timp pentru recunoaşterea stimulilor verbali.   

Este cunoscut că persoanele cu percepere diferită a duratei minutului se caracterizează prin divers grad al 

capacităţii de muncă, reacţii diverse ale sistemului cardiovascular, sistemului nervos vegetativ.  

Sistemul nervos vegetativ nu poate fi controlat în mod conştient de individ. Deşi prezintă o anumită indi-

vidualitate, sistemul nervos vegetativ are relaţii strânse cu sistemul nervos al vieţii de relaţie, atât la nivel 

central, cât şi la nivel periferic, ceea ce ne-a motivat să determinăm indicele vegetativ Kerdo în dependenţă 

de nivelul funcţional al emisferelor cerebrale.  

A fost stabilită o diferenţă după distribuirea indicelui vegetativ Kerdo la studenţii cu diferit tip de domi-

nanţă cerebrală (Fig.2).  

La persoanele cu dominanţă stângă şi dreaptă  mai frecvent se întâlneşte simpatotonia, iar la persoanele 

ambidextre se întâlnesc diferite variante de reacţionare a sistemului nervos vegetativ. 
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Fig.2. Distribuirea procentuală a studenţilor după indicele vegetativ. 

Concluzii 
S-a determinat dominanţă emisferică  stângă la 48,19% din studenţi, care supraapreciează secvenţa de 

timp analizată şi o tensionare a mecanismelor de reglare. Persoanele cu dominanţă emisferică dreaptă şi am-
bidextrii posedă o capacitate mai bună de orientare în timp decât cele cu dominanţă stângă. La persoanele cu 
domiinaţă emisferică stângă şi dreaptă   mai frecventă este simpatotonia.  
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