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14 zaujímavých faktov o ľudskej psychike, ktoré toho veľa
objasňujú
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1. Vaša obľúbená pesnička je pravdepodobne spätá
s emocionálnou udalosťou.

Vy aj každý iný. (zdroj)

2. Hudba ovplyvňuje vašu perspektívu (uhol pohľadu)

Zdá sa to pomerne jasné. Štúdia na Unvirezite v Groningene ukázala, že hudba má
dramatický vplyv na váš spôsob vnímania vecí. (zdroj)
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3. Čím viac miniete na druhých, tým viac budete šťastnejší.

To platí podľa viacerých štúdii.

Najbližšie Vianoce preto buďte štedrí! (zdroj)

4. Míňanie peňazí na zážitky, namiesto vecí, vás tiež robí
šťastnejšími

Zbierajte spomienky, nie veci. Správne? (zdroj)

5. Deti dnes sú v horšom psychickom napätí ako bol priemerný
pacient na psychiatrii v rokoch 1950.

Je to pomerne hrozivé, no nie prekvapujúce.

V súčasnosti približne polovica populácie trpí úzkosťami, depresiou alebo nejakou
formou zneužívania. (zdroj)

6. Isté náboženské praktiky znižujú stres

Americká psychiatrická príručka pre poruchy nálad ukazuje, že ľudia, ktorí meditujú,
prípadne praktizujú náboženské modlitby, sú menej stresovaní. (zdroj)

7. Peniaze dokážu kúpiť šťastie, ale len do príjmu 75000 dolárov
ročne

Pre priemerného Američana kúpi 75 tisíc dolárov ročne šťastie.

Náš tip: Túžite po pevnom zdraví? Vyskúšajte jedinú spirulinu na našom trhu, ktorá sa
suší niekoľko rokov, vďaka čomu má najvyššiu kvalitu. Viac informácií tu
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Táto suma vás vyslobodí z chudoby a zabezpečí všetky základné potreby, ktoré k životu
potrebujete. (zdroj)

Poznámka: V prepočte na paritu kúpnej sily je táto suma na Slovensku okolo 30 tisíc Eur
ročne.

8. Spoločnosť šťastných ľudí robí aj vás šťastnými

Toto zrejme nikoho neprekvapí. (zdroj)

9. Ľudia vo veku 18 až 33 rokov sú najvystresovanejšími ľuďmi na
zemi

Rodina, škola, práca – to všetko vie byť veľmi stresujúce. (zdroj)

10. Ak presvedčíte sami seba, že ste sa dobre vyspali, oklamete
tým aj mozog, že sa tak aj naozaj stalo

To vám dá viac energie. Hovorí sa tomu aj „placebo spánok“. (zdroj)

11. Múdri ľudia sa podceňujú, ignoranti si naopak myslia, že sú
geniálni

Hovorí sa tomu Dunning Krugerov efekt.

Je skutočný – veď zájdite na Facebook a uvidíte, o čom hovorím. (zdroj)

12. Keď si pamätáte minulú udalosť, v skutočnosti si pamätáte
posledný krát, keď ste si to pamätali

V poriadku, toto aj mňa poriadne zaskočilo.

Je to však dôvod, prečo sa naše spomienky časom vytrácajú. (zdroj)

13. Vaše rozhodnutia sú racionálnejšie vtedy, keď myslíte v inom
jazyku

Štúdia Univerzity v Chicágu ukázala, že u Kórejcoch, ktorí premýšľali v cudzom jazyku, sa
vo všeobecnosti znížila miera ich predpojatosti. Pekné. (zdroj)

14. Ak niekomu poviete o svojich cieľoch vopred, tak máte nižšiu
šancu, že ich dosiahnete

Je to pravda. Testy už od rokov 1930 to celkom dobre dokázali. (zdroj)

Zdroj článku: 14 Amazing Psychology Facts Everyone Needs To Know
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