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Ľudský mozog je neobyčajne komplexný orgán a vedcom niekedy trvá aj celé desaťročia,
kým v jeho chápaní urobia čo i len malý pokrok.

Psychológovia, psychiatri a ďalší výskumníci skúmajú hlavne jeho rôzne zákutia a
tajomstvá, ktorými ovplyvňuje naše správanie.

V tomto článku nájdete 30 málo známych, no o to fascinujúcejších faktov, ako sa náš
mozog a správanie navzájom ovplyvňujú.

1. Keď snívate, vaše telo je paralizované.

2. Prvá slza vyronená z ľavého oka znamená smútok, kým z pravého oka znamená šťastie.

3. Depresia je dôsledkom nadmerného premýšľania a vytvárania problémov, ktoré nikdy
neexistovali.

4. Ľudský mozog nedokáže vytvárať obraz tváre. Ak sa vám snívalo o niekom, koho ste
nikdy nestretli, museli ste ho (ju) už vidieť, hoci len na zlomok sekundy.

5. Vo veku 16 rokov až 80% ľudí už stretlo človeka, s ktorým budú mať svadbu.

6. Ignorantskí ľudia veria, že sú inteligentnejší ako v skutočnosti sú, kým tí
najinteligentnejší ľudia rozumejú svojim vlastným schopnostiam.
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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

7. Keď si pamätáte na niečo zo svojej minulosti, tak v skutočnosti si to nepamätáte.
Pamätáte si len posledný krát, keď ste na to mysleli.

8. U 68% ľudí sa vyvinul „syndróm fantómovej vibrácie“, kedy sú si istí, že ich telefón vo
vrecku zavibroval, pričom v skutočnosti nevibroval.

9. Ľudia, ktorí vstúpia do nejakého náboženského spolku alebo skupiny zaoberajúcej sa
duchovnom, si dramaticky znížia hladinu stresu oproti ľuďom, ktorí do takejto
organizácie nevstúpia.

10. Približne polovica svetovej populácie trpí úzkosťou, depresiou, závislosťou na nejakej
droge alebo ich kombináciou.

11. Každý má svoju obľúbenú pesničku a tá je priamo spojená s emocionálnou udalosťou
z minulosti.

12. Je lepšie zostať ticho. Keď raz svetu oznámite svoje životné ciele, stratíte motiváciu na
ich dosiahnutie.

13. Nie, v skutočnosti nedokážete robiť viacero vecí naraz.

14. Naša schopnosť byť blízkymi voči iným osobám má maximálny limit približne 150
ľudí.

15. 80% konverzácií, ktoré začnete, je o sťažovaní si.

16. Váš mozog je najviac kreatívny vtedy, keď je unavený.

17. Existujú len 4 základné emócie, nie 6. Sú to šťastie, smútok, hnev a strach.
Znechutenie a prekvapenie nie sú skutočnými emóciami.

18. Ľudia sú úprimnejší vtedy, keď sú unavení.

19. Vaše najživšie spomienky sú zrejme chybné.

20. Dokážete si vytvoriť ilúziu progresu, aby ste sa sami motivovali.

21. Internet sa považuje za formu závislosti a môže byť dokonca zaradený aj na zoznam
duševných ochorení.

22. Vaše podvedomie vidí a vie veci skôr ako vy.

23. Čokoláda v tele uvoľňuje tie isté chemické látky ako láska (Pokúšate sa zjesť lásku).

24. Hudba priamo ovplyvňuje vaše videnie sveta.
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25. Je pravdou, že je lepšie dávať ako brať. (Avšak najlepším pocitom na svete je dať
niekomu anonymne, kto potom zistí, že ste to boli vy).

26. Spev zmierňuje úzkosť a depresiu.

Odporúčame: Prírodná liečba candidy (kvasinkovej infekcie)

27. Dokážete oklamať svoj mozog v tom, že ste mali dostatok spánku. Hovorí sa tomu aj
„placebo spánok“.

28. Váš mozog cíti odmietnutie a zapamätá si to ako bolesť.

29. Strata vášho mobilného telefónu vyvolá tú istú reakciu ako situácia blízka smrti.

30. Ak niekomu chýbate, je 80% šanca, že sa zjaví vo vašom sne.

Zdroj: Badatel.net
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