
JÓ HA TUDOD… 

MI A HOMLOKLEBENY RENDELTETÉSE? 

 

1. A DÖNTÉSEK MEGHOZATALA 

A döntéshozatal Isten teremtésünkkor felajánlott ajándéka. Minden 

pillanatban döntést kell hoznunk. A ruhánk színétől a karrierünkig, 

táplálékunktól a párválasztásig, minden döntésünk függvénye. 
 

A szokások és a jellem kialakítása is agyi funkció.  Az emberi agy kb. 1600 

gramm, 10 milliárd idegsejtet és 10 billió szinapszist tartalmaz, amelyik 

közül mindegyik számtalan üzenet fogadására képes. Az agy több millió 

idegimpulzust dolgoz fel, ami akár 120 m/s sebességgel halad keresztül az 

idegsejteken. Egy agy több összeköttetést tartalmaz, mint a világegyetem 

összes ismert csillaga! Legösszetettebb dolog a világegyetemben. 
 

Az agy sejtjeit neuronnak hívjuk, melynek hat része van. Az egyikét 

végbunkónak nevezzük, ami olyan, mint egy mini akkumulátor, ami növeli 

és továbbítja az impulzust.  Egy adott közvetítő szál ismételt ingerlése a 

végbunkók szaporodását és növelését eredményezi, megkönnyítve 

ugyanazon gondolat vagy cselekvés megismétlését.  

Mi közük van a végbunkóknak a szokásokhoz? Nos, ugyanazon gondolat, 

érzelem vagy cselekvés gyakori ismétlődése egy mélyebb idegpályát alakít 

ki. A szokások megteremtését 

bátorítjuk, amikor érzelmeink 

gondolataink, vagy viselkedé-

sünk valamilyen jutalmat kap. 

A rossz szokásokat sokkal 

könnyebben sajátítjuk el, mint 

a jókat, ahogy a víznek is 

könnyebb az ár irányába, mint 

azzal szembe folyni. 

 

Folytatjuk… 
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