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Vyberte si model a my vám prezradíme, ako funguje vaša
myseľ

badatel.net/vyberte-si-model-a-my-vam-prezradime-ako-funguje-vasa-mysel/

Mozog je zaujímavou oblasťou skúmania, v ktorej sú možnosti objavov zdanlivo
nekonečné. Každý sa správa inak a má iný spôsob existencie, a to všetko je ovplyvňované
spôsobom vášho uvažovania.

Tieto modely myslenia, ktoré sú vám vlastné, ovplyvňujú váš celkový životný štýl
a každodenné rozhodnutia.

Vaše rozhodnutia zasa môžu
prezrádzať informácie o procese
vášho myslenia a umožniť sčasti
prístup k tomu, ako funguje váš
mozog.

Poďme sa pozrieť, ako premýšľate!
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Vyberte model, ktorý vás najviac oslovuje a zistite niečo o svojom spôsobe uvažovania!

 Model č. 1: Jasné a jednoduché

Tento prvý model je dosť jednoduchý, má niekoľko rôznych strán a rozmerov,
vytvárajúcich dovedna jasný vzor.

Ak si vyberiete tento model, zrejme vás to v živote ťahá k jednoduchosti a jasnosti. Vaša
myseľ je nastavená na chápanie, riešenie problémov a prijímanie záverov.

Máte schopnosť zjednodušiť aj tie najzložitejšie veci v živote tým, že idete k jadru
problému.

Model č. 2:  Podrobné a vnímavé

Tento model je oveľa zložitejší, obsahuje veľa čiar, vrcholov a hrán, vzájomne
komplikovane pospájaných, ktoré sa od seba dajú ťažko odlíšiť.

Ak si vyberiete tento model, vaša myseľ je veľmi orientovaná na detaily. Máte sklon
hlboko sa ponoriť do tém a problémov, aby ste pred prijatím rozhodnutí pochopili
komplikované detaily.

Náš tip: Zistite, aké vitamíny, minerály a doplnky stravy užívať pri rôznych ochoreniach.
Viac informácií tu.

Ste vnímaví, pozorní a dôslední.

Model č. 3: Prosté a smelé
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Tento model je extrémne jednoduchý, tvorený len niekoľkými rázne a zreteľne
vystupujúcimi čiarami. Jeho zložitosť je taká malá, že sa dá veľmi rýchlo pochopiť.

Ak si vyberiete tento model, vaša myseľ vyžaduje jednoduchosť a smelosť. Radosť
nachádzate v prostej kráse života,

Model č. 4: Tajomné a vyrovnané

Tento model pôsobí zložito a komplikovane, z pohľadu geometrických pravidiel však ide
o jednoduchý vzor. Pochopiť ho, kvôli prekrývajúcim sa vrstvám, si vyžaduje trochu času,
no zároveň je aj krásny.

Ak si vyberiete tento model, vaša myseľ má veľa vrstiev a úrovní. Vašu osobnosť a spôsob
myslenia, kvôli jej mnohým aspektom a zložitostiam, nie je ľahké definovať.

Ste krásne tajomní a nepredvídateľní a viete sa ľahko vyrovnať s ranami života.

Model č. 5: Sústredené a zamerané na riešenia

Tento model je napriek mnohým čiaram a vrcholom veľmi prehľadný. Nie sú v ňom
žiadne skryté strany ani zložitosti a dá sa ľahko pochopiť.

Ak si vyberiete tento model, vaša myseľ je orientovaná na riešenia. Snažíte sa problémy
radšej riešiť, než v nich zotrvávať.

Ste sústredení, efektívni a schopní ľahko hľadať odpovede tam, kde iní na problémy len
poukazujú.

Model č. 6: Otvorené a slobodné

Tento model je prostý vzor s niekoľkými neočakávanými vyčnievajúcimi hranami
a vrcholmi, vytvárajúcimi odlišný model. Je to model orientovaný smerom von.

Ak si vyberiete tento model, ste otvorení a extrovertní. Máte sklon uvažovať z uhla
pohľadu ostatných a ste schopní ľahko uviesť ostatných do krásy svojich myšlienok.

Vyjadrujete navonok presne to, kým vnútri ste, v spoločnosti iných sa cítite príjemne
a cítite, že nemáte čo skrývať.

Model č. 7: Sebavedomé a cieľavedomé

Prepracovaný model. Každá čiara vychádza z ústredného zdroja a doň sa i vracia.

Ak si vyberiete tento obrazec, vaša myseľ má sklon k väčšej introvertnosti. Teší vás žiť vo
svete svojich myšlienok a chránite si vedomie seba samých.

Všetko, čo robíte, má zmysel a z vašej duše sa vynára vaša mnohorozmerná osobnosť.
Vaše vnútorné ja sa jemne a krásne ukazuje vášmu okoliu.
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Model č. 8: Krása a kreativita

Tento model je jemný vzor, ktorý je potechou pre oko. Hoci má veľa vrstiev, pohľad naň
upokojuje a je ľahko pochopiteľný.

Odporúčame: Prírodná liečba vysokého cholesterolu a upchatých ciev

Keď si vyberiete tento model, vašu myseľ priťahujú veci so zložitou krásou, ktorú každý
nevidí. Máte tvorivé sklony a vždy usilujete o dokonalosť.

Ste schopní poukazovať na jemnejšie veci v živote a oceniť ich.

Záver
Myseľ každého človeka funguje úplne inak. To, čo sa jednému môže zdať dojemné
a pokojné, môže byť pre iného chaotické a stresujúce.

Pochopenie, ako funguje vaša vlastná myseľ, vám pomôže lepšie komunikovať s vaším
okolím. Podeľte sa o tento obrázkový test s priateľmi, rodinou a spolupracovníkmi, aby
ste zistili, v čom sa líšite.

Možno vás prekvapia rozdielne výsledky a to, ako sa môžu zlepšiť vaše vzťahy, keď sa
vzájomne lepšie pochopíte!

Zdroj: healthy-holistic-living.com,
Spracoval: Badatel.net

Podobné články
Ponamáhajte si trochu mozog vďaka tejto náročnej hádanke: „Čo má ucho, no
nepočuje?“
Slnko, ktoré si vyberiete, odhalí skryté pravdy o vašej osobnosti
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Zistite číslo svojej životnej cesty, ktorá vám umožní nazrieť do vášho osudu
Ako negatívne myšlienky ovplyvňujú mozgové zdravie a čo s nimi robiť
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