تکنیکىاییبسایافزایشفعالیتذىنی

یکی اص هِن تشیي تکٌیک ُایی کَ تاػث افضایص قذست یادگیشی
هیضْد ،افضایص فؼالیت رٌُی است  .هیضاى ّاکٌص ها ًسثت تَ هطالة
تحت تاثیش حاالت سّحی ،ػالیق ،اًگیضٍ ُا ّ فٌْى هْسد استفادٍ دس
هطالؼَ تغییش هیکٌذُ .ش چقذس ایي ّاکٌص ًسثت تَ هطالثی کَ هطالؼَ
هیکٌین تیطتش تاضذ ،آى ُا تیطتش ّ تِتش دس رُي ها جای خْاٌُذ
گشفت .تشای ایجاد ّاکٌص فؼاالًَ رُي هی تْاًیذ اص سّش ُای هؼشفی
ضذٍ دس ایي هقالَ استفادٍ کٌیذ.
-1گسمکسدن:

رُي ها ًیض هاًٌذ جسن ها تشای ایي کَ ّسصیذٍ تش تاضذ ّ کاسش سا
بُتش اًجام دُذً ،یاص تَ گشم کشدى داسد .دس پاًضدٍ دقیقَ اّل هطالؼَ ًیشّی ها صشف گشم کشدى هغض دس جِت توشکض سّی
هْضْع هْسد ًظش هیضْد .تٌاتشایي کاسآیی فشد دس  15دقیقَ ی اّل کوتش است.
حتوًا تا تَ حال هتْجَ ضذٍ ایذ کَ دس دقایق اّل اهتحاى فِن سۆاالت ّ پاسخ دادى تَ آى ُا تا اًذاصٍ ای هطکل است  .اها تؼذ
اص چٌذ دقیقَ تا سِْلت تیطتشی هْفق تَ پاسخ دادى تَ سۆاالت هی ضْیذ .پس اگش ضشّع دسسی تشایتاى هطکل تْد ،دلسشد
ًطْیذ ّ تَ هطالؼَ اداهَ دُیذّ .قتی رٌُتاى آهادٍ ضذ تا سشػت تیطتشی هطالة سا فشا خْاُیذ گشفت.

بوطٌزکلیبو تسینزاهبسایگسمکسدنذىن،مسًزمطالبگرشتواست .اینکازعالًهبسآمادهکسدنمغز،باعثمیشٌد
کوبيتسبتٌانیدبینمعلٌماتجدیدًدانستوىایقبلیازتباطبسقسازکنید .

-2تکسازکسدن:

ُواى طْس کَ رکش ضذ ،هشّس ّ تکشاس هطالة گزضتَ تَ فِن هطالة جذیذ کوک
تْجِی هیًوایذ؛ چْى تاػث هیضْد رُي فؼال تش ضْد.



قاتل

-3اثس«باالزد»:

ایي اثش هشتْط تَ قسوت ناخٌدآگاهذىن هیتاضذ .دس حقیقت تؼذ اص هطالؼَ قسوتی اص هغض ٌُْص تَ فؼالیت خْد دس صهیٌَ
یادگیشی ّ یادآّسی هطالة خْاًذٍ ضذٍ ،اداهَ هی دُذ .دسست هاًٌذ ّقتی کَ پا سا اص سّی پذال گاص تشهی داسیذ ،اها هاضیي
ُن چٌاى تَ حشکت خْد اداهَ هیدُذ.

بسایتقٌیتًادامواینحسکتذه نیباید:
اًالًً ،سثت تَ هطالة دس خْد ػالقَ ایجاد کٌیذ ،صیشا ثاتت ضذٍ هطالة هْسد ػالقَ
صهاى کوتشی هی تشد .حتی تظاُش تَ داضتي ػالقَ تَ یک هطلة قذست یادگیشی سا
افضایص هیدُذ.
ثانیاً ،دس خْد اًگیضٍ ایجاد کٌیذ  .اُویت یادگیشی هطالة سا تشای خْد هطخص کٌیذ تا
تا ُذف ّ اًگیضٍ تیطتشی هطالؼَ کٌیذ.
ثالثاً ،پس اص هطالؼَ هطالة هطکل ،تَ رُي خْد کوی استشاحت دُیذ  .چْى ُش چقذس
هطالة هطکل تش تاضذ ّ قْای رٌُی تیطتشی سا تَ کاس گیشد ،حشکت ًاخْدآگاٍ رُي تیطتش خْاُذ تْد .
جالة است تذاًیذ تسیاسی اص کطفیات هِن هاًٌذ کطف اًسْلیي کَ تْسط
ًاخْدآگاٍ رُي ّ دس خْاب حاصل ضذٍ است.

هطاّس آهْصضی هجتوغ آداب

“بانتینگ” صْست گشفت ،دس اثش فؼالیت قسوت

