
Свідомість і мозок: прощання з ілюзіями 

 

Я готую для вас цикл статей про мозок. Ці знання допоможуть вам 

краще порозумітися, втомлює розумова праця – чи ні, чим мозок жінки 

відрізняється від мозку чоловіка і багато чого ще! 

Отож читайте, аналізуйте і розвивайтесь! Гарної подорожі у власний 

мозок!!!  

 

Розумова праця мозок не втомлює 

Людський мозок відпочиває, коли працює. Відчуття втоми же виникає 

не через бурхливої мозкової активності, а з-за емоційного перенапруження. 

 

Реальність і фантазія для мозку - одне і те ж 

Мозок проявляє однакову активність на факт і на фантазію. Він не 

поділяє уявні і реально звершення явища. Кожна думка - вже реальна. Ось 

чому плацебо працює. У мозку все просто: реально все, у що віриш. 

 

 

 



Мозок не відчуває болю 

Він реагує на біль, але не відчуває її, тому що не має потрібних для 

цього рецепторів. Правда, це не відноситься до тканин і судин, якими 

оточений мозок. 

Мозок гнучкий і постійно змінюється 

Будь-яка робота змушує мозок створювати нові нейронні зв'язки. Якщо 

думати, що неможливо досягти підвищення по кар'єрних сходах, ця думка і 

зміцниться в свідомості. Змінюючи спосіб мислення, можна змінити і наш 

мозок. Установка «У мене все вийде» призводить до того, що мозок 

почне нам підкидати можливості для втілення цього завдання. 

 

Якщо мозок звик займатися складними завданнями, його володар 

живе довше! 

Дослідження показали, що якщо ваша стезя - завдання під зірочкою, то і 

жити вам судилося довше. Змінюється сама структура мозку, він стає більш 

пластичним і допомагає нам з блиском виходити навіть з найскладніших 

ситуацій. Викручуватися. 



 

 Чоловічий і жіночий мозок відрізняються 

У жінок зв'язків між півкулями розвинені і об’єднані більше, у чоловіків 

нейронні зв'язки не об’єднані між півкулями. Ось чому з жінок виходять 

кращі комунікатори і вони можуть виконувати кілька завдань одночасно. 

Соціальна складова мозку жінки сильніше. Їй простіше вирішувати завдання, 

пов'язані з переговорами, а значить, у жінок і здатність переконувати більша. 

Мозок не має етнічних властивостей 

Якщо ви думали, що існує китайський або французький мозок - ви 

помилялися. Якщо щойно народженого китайця поселити у французьку 

середу, він виросте справжнім французом. 

 

Далі буде! Слідкуйте за публікаціямі))) 


