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Psychológia človeka je veľmi zaujímavá a tajomná vec. Mnoho vecí dáva zmysel a mnohé
nedávajú žiaden.

V tomto článku vám ponúkame zoznam neuveriteľných psychologických faktov, ktoré by
mal každý človek vedieť.

1. Obľúbená pieseň

Ľudia majú svoje obľúbené piesne, skladby. Tie sa zvyčajne spájajú s určitou špecifickou a
emocionálnou udalosťou.

2. Hudba má vplyv na vnímanie

Podľa štúdie, uskutočnenej na Groningen University, má hudba vplyv na ľudské vnímanie.

3. Míňať peniaze pre druhých je radosť

Závery mnohých štúdií tvrdia, že ak miniete peniaze na iných ľudí, budete šťastnejší než
keď ich miniete na seba. Určite obdarujte svojich blízkych počas sviatkov a narodenín.

4. Skúsenosti sú lepšie než hmotné veci

Náš tip: Zistite, aké vitamíny, minerály a doplnky stravy užívať pri rôznych ochoreniach.
Viac informácií tu.
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Keď miniete peniaze na získanie zážitkov alebo skúseností, ste oveľa šťastnejší než keď
míňate peniaze na hmotné veci.

Nuž, aby ste boli šťastní, mali by ste si vytvárať spomienky.

5. Deti sú veľmi napäté

Dnešné deti sú napätejšie, nervóznejšie, než osoba zavretá v 50. rokoch na psychiatrii.

Je smutné, že polovica obyvateľstva trpí depresiou, používa návykové látky a pociťuje
úzkosť.

6. Viera a spiritualita pomáhajú pri zvládaní stresu

Ľudia, ktorí sa modlia alebo praktizujú meditácie, sa zdajú byť menej vystresovanými.

7. Šťastie sa kupuje za peniaze

Priemerní Američania potrebujú zhruba 75 000 dolárov ročne, aby boli šťastní, pretože
táto suma im umožňuje mať to, čo potrebujú. U nás je tá suma okolo 30 000 Eur ročne.

8. Šťastie prichádza od šťastných ľudí

Keď sa stretnete so šťastnými ľuďmi, stanete sa šťastnejšími. Takže si to zariaďte tak, aby
ste trávili čas s ľuďmi, s ktorými sa cítite dobre.

9. Stres vás sprevádza najviac od 18. do 33. roku života

Ľudia vo veku 18 až 33 rokov sú pod stálym stresom kvôli vzdelávaniu, rodine a práci.

10. Mozog môžete oklamať

Aj spánok môže mať charakter placeba. Takže mozog môžete oklamať a nechať ho uveriť,
že ste spali viac, aby ste mali viac energie.

11. Dunning-Krugerov Efect

Tento efekt je reálny a vidíme ho všade okolo seba. Popisuje situáciu, v ktorej neschopní,
nekompetentní ľudia nadhodnocujú svoje schopnosti a veria, že sú inteligentní.

Zároveň inteligentní ľudia podhodnocujú svoje schopnosti a preceňujú silu ostatných.
Veria, že toho nevedia dosť.

12. Spomienka na minulú udalosť

Je zaujímavé, že keď spomínate na niečo, čo sa stalo v minulosti, v skutočnosti spomínate
len na ten moment, kedy ste si na to naposledy spomenuli.

To je dôvod, prečo tak, ako plynie čas, tak blednú aj naše spomienky.
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13. Myslenie v inom jazyku = racionálne rozhodnutia

Podľa štúdie, vypracovanej na University of Chicago, je myslenie a uvažovanie v cudzom
jazyku dôvodom, prečo obyvatelia Kórey nemajú predsudky a držia sa podstatných vecí.

14. Rozprávanie o cieľoch

Štúdiami, ktoré boli realizované od 30. rokov minulého storočia sa potvrdilo, že keď
hovoríte o svojich cieľoch, je menej pravdepodobné, že ich aj dosiahnete.

15. Čokoláda je dobrá

Prečo? Nuž, keď ste zaľúbení, vaše telo uvoľňuje špeciálny hormón. Ten istý hormón sa
uvoľňuje, keď jete čokoládu.

Tento hormón zvyšuje vnímavosť na vonkajšie podnety, spôsobuje nadchnutie sa pre
niečo a zvyšuje frekvenciu tepu. Jednoducho sa cítite šťastne.

16. Objatia uvoľňujú chemikálie

Keď niekoho objímate viac ako 20 sekúnd, vaše telo uvoľňuje oxytocín. Jeho pôsobením
nadobúdate pocit bezpečia, istoty a spojenia s danou osobou.

Odporúčame: Prírodná liečba vysokého cholesterolu a upchatých ciev

Táto chemikália vám dáva na vedomie, že by ste sa nemali obávať.

17. Unavený mozog je kreatívnejší

Ak chcete urobiť niečo tvorivé, mali by ste vedieť, že najlepšie podmienky na to vytvára
únava. Preto dostávame najviac nápadov pod sprchou.

18. Odmietnutie je bolestivé

Podľa neurovedy, odmietnutie spôsobuje mozgu bolesť.

19. Vzťahy sú dôležité

Výskumníci z Univerzity Severnej Karolíne odhalili, že vzťahy sú pre zdravý život
dôležitejšie, než fyzické aktivity.

20. Slepí ľudia nemávajú schizofréniu

Toto je veľmi zaujímavé. Neexistuje žiaden dôkaz, že by u slepej osoby došlo
k schizofrénii.

Spracoval: Badatel.net
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Podobné články
25 typických čŕt ľudí, ktorí sú šťastní, zdraví a úspešní
22 krutých právd o živote, ktoré z vás urobia oveľa lepšieho človeka
8 „zlých“ rád do života, ktoré sú v skutočnosti dobré
22 stoických výrokov Marca Aurelia, po prečítaní ktorých sa staneme omnoho
silnejšími
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