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Tuto je otázka za milión: Čo spôsobuje, že je niekto pravák a iný zasa ľavák?

Medicínski experti si nie sú celkom istí, no výskum ukazuje na komplexný vzťah medzi
génmi a prostredím.

Neboli síce objavené žiadne
„ľavácke“ gény, no ľudia primárne
používajúci svoju ľavú ruku majú v
rodine viac ľavákov. Výskumníci zasa
objavili rozdielne nervové prepojenie
v mozgoch ľavákoch a pravákoch.

Tiež by ste mali vedieť, že ľaváci
zvyknú byť viac nezávislými
osobnosťami. Dôvodom je hlavne
fakt, že celý svoj život trávia
adaptovaním sa na svet pravákov.

No a tu už nasleduje 23 zaujímavých
faktov o ľavákoch, o ktorých ste
zrejme ešte nikdy nepočuli.

1. Vedeli ste, že 5 až 10% svetovej populácie sú ľaváci?

2. Ľaváci majú 3x vyššiu šancu stať sa alkoholikmi.
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3. Ľaváci používajú primárne pravú časť svojho mozgu.

4. Ľaváci zvyknú dosiahnuť pubertu v priemere o 5 mesiacov neskôr ako je normál.

Náš tip: Chcete sa zbaviť parazitov z tráviaceho traktu a plesní z tela? Máte problémy
s premnoženou Candidou v organizme? Vyskúšajte našu bylinnú zmes. Viac informácií
tu

5. Ľaváci sú veľmi dobrí v mnohých športoch: bejzbal, tenis, plávanie, box, atď. Vedeli ste,
že až 40% najlepších svetových hráčov tenisu sú ľaváci? Ide naozaj o veľmi zaujímavý fakt.

6. Štyria z posledných siedmych amerických prezidentov boli ľaváci.

7. Podľa štatistík, absolventi vysokých škôl ľaváci sa stanú o 26% bohatšími ako ich
kolegovia praváci.

8. V minulosti bolo ľaváctvo považované za znak niečo zlého, ako napríklad: znak diabla,
príznak neurózy, škaredý zlozvyk, znak rebélie, sklon ku kriminalite či homosexualite.
Ľaváctvo však bolo videné aj ako indikátor kreativity a hudobných schopností.

9. Vedeli ste, že anglické slovo pre ľavú stranu „left“ vychádza z anglosaského slova „lyft“,
čo znamená slabý alebo zlomený?

10. Ženy, ktoré majú dieťa po 40-ke majú až o 128% vyššiu šancu, že ich dieťa bude ľavák
v porovnaní so ženami, ktoré porodia dieťa v 20-ke.

11. Ako bolo spomenuté na začiatku, vyše 90% ľudí je pravákov. Avšak mačky a myši sú
na ľavákov a pravákov rozdelené oveľa rovnomernejšie.

12. Súčasná štúdia zistila, že ľaváci sú viac talentovaní v priestorovej orientácii,
matematike a architektúre. Praváci sú skôr talentovaní verbálne.

13. Vedeli ste, že jeden zo štyroch kozmonautov misie Apollo, ktorá pristála prvá na
mesiaci bol ľavák? Zaujímavé.

14. Podľa posledných štatistík z USA, je tam dnes až 30 miliónov ľudí ľavákov, čo je na
hornej hranici 5 až 10% obyvateľstva.

15. Súčasná štúdia odhalila, že ľaváci sú viac náchylní na astmu a alergie než praváci.

16. Podľa výskumu, ak si ľavák zraní svoju dominantnú ruku, je pre neho oveľa
jednoduchšie sa naučiť pracovať s pravou rukou ako je pre praváka naučiť sa používať
ľavú ruku.

17. Vedeli ste, že tie najdlhšie slová môžu byť na klávesnici napísané iba s použitím ľavej
ruky pri konvenčnom položení prstov ruky na klávesnicu?
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18. Mali by ste tiež vedieť, že ľaváctvo sa vyskytuje naprieč mnohými významnými
rodinami. Napríklad aj Britská kráľovná Elizabeth II, jej syn Charles a vnuk William sú
ľaváci.

19. Ľaváci sú viac náchylní trpieť nespavosťou.

20. Vedeli ste, že ľaváci majú aj svoj deň na oslavu? Áno, je ním 13. august a je známy ako
Medzinárodný deň ľavákov.

Odporúčame: Prírodná liečba cukrovky

21. Niektorí z najviac hľadaných zločincov na planéte ako Osama bin Laden, škrtiči z
Bostonu či Jack Rozparovač boli ľaváci.

22. Mali by ste tiež vedieť, že ľaváci sú lepšie schopní sa prispôsobiť videniu pod vodou
ako praváci. To im dáva výhodu pri niektorých vodných hrách a športoch.

23. Štúdia publikovaná v Žurnále nervových a mentálnych ochorení zistila, že ľaváci
spracúvajú emócie rozdielne. Zvyknú sa oveľa skôr rozčúliť ako ich kolegovia praváci.

Stavíme sa, že o mnohých uvedených veciach ste nevedeli. Ak poznáte ďalšie zaujímavé
fakty o ľavákoch, napíšte ich prosím do komentárov.

Zdroj: Badatel.net

Podobné články
8 vážnych chýb, ktoré by ste nemali robiť pred spaním
Prečo by ste mali naučiť svoj mozog, aby sa odnaučil byť chorý
Nejde len o únavu: 5 vážnych ochorení, ktoré vznikajú z nedostatku spánku
Popredný neurológ tvrdí, že hyperaktivita u detí neexistuje. O čo teda ide?
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