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CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Chodzisz i nie wiesz, że jesteś
systemem pamięciowym...

Państwa Europy c.d.

System pamięciowy masz też w
mieszkaniu

Kiedy najlepiej powtarzać?

Zakładki obrazkowe

Po odsłuchaniu...
Możesz mieć ich nawet tysiąc. Dla Mistrza wystarczy tylko 170...  
Zakładki osobiste, obrazkowe i mieszkaniowe. Ale jest jeden problem...
Aby lepiej zapamiętać i utrwalić poznany materiał odpowiedz na poniższe pytania
i wykonaj poniższe zadania:
1. Co w tym module było najciekawsze?
2. Co cię  naprawdę zaskoczyło?
3. Jak mógłbyś się najlepiej bawić, wykorzystując to, czego się dowiedziałeś ?
4. Co Cię rozśmieszyło?
5. Co rozzłościło?
6. Co wydało ci się głupie?
7. Co wywołało poczucie niepewności lub zagrożenia?
8. Co zainteresowało Cię na tyle, że mógłbyś zacząć to robić/wykorzystywać od jutra?
9. Jeśli zrobiłeś Mapę Myśli  odtwórz ją z pamięci po 10-minutowej przerwie. 
Zrób to samo jutro. Mapę, ze stosownym numerem, schowaj do teczki.
10. Nauczyłeś się czegoś? W takim razie dokończ zdanie: Aha! Wiem teraz, że ….....................  
i narysuj to (w 15 sekund). Rysunku nie wyrzucaj.
11. Opowiedz krótko sam sobie albo partnerowi, czego się nauczyłeś (rozbuduj p. 10 powyżej)
12. Posłuchaj, leżąc w spokojnym, cichym i wygodnym miejscu, „koncertu pasywnego”
 (przynajmniej przez 20-30 minut – więcej memar15@wp.pl) lub po prostu zdrzemnij się.
13. Zadaj (zapisz) przynajmniej jedno pytanie, odpowiedź na które poszerzyłoby twoją wiedzę na
dany temat. Potem znajdź i zapamiętaj odpowiedź.

"Co jest dla Ciebie najważniejsze?"



Uzupełnij kropeczki/wybierz właściwą odpowiedź.
Odpowiedzi znajdziesz na str.............
1. Jeśli pamięć to szafa, to zakładki pamięci są jak …...................
2. Najważniejsze w życiu to.................... Pokłóć się ze mną o odpowiedź.
3. Najlepszy do uczenia się/powtórek stan umysłu to stan..............
4. Skuteczność uczenia się rośnie przy uczeniu się
a. na leżąco
b. w ruchu
c. na głos
d. po obfitym posiłkuZanim zaśniesz przypomnij sobie najważniejsze
sprawy/wydarzenia minionego dnia. Stwórz w wyobraźni pozytywne zakończenie
tego, co Ci się (być może) nie udało. Ćwicz wyobraźnię każdego dnia.

Czy wiesz, że...
Takie wróble - ciągle mają swoje tajemnice. Ornitolodzy do dzisiaj nie wiedzą, jaką rolę
spełniają wróble „sejmiki”. Co jakiś czas, nie stąd ni zowąd, wszystkie wróble z okolicy
zlatują się w jedno miejsce, czynią niesłychany hałas, po czym po paru minutach
rozlatują się jak by nigdy nic. Polub wróbla. Nie tylko w Światowy Dzień Wróbla, który
przypada co roku 20 marca, tuż przed kalendarzową wiosną...

Zadania dodatkowe 
Wymień największe państwa Europy, od 1 do 15. 
Wymień wszystkie zakładki obrazkowe (1-20) w czasie 30 sekund. 
W tekście poniżej pt: „Morderstwo na Obozie”  zamień się w detektywa i uporaj 
się  z zagadką wykorzystując zakładki obrazkowe

DZISIEJSZA MYŚL 
POD ROZWAGĘ

ZACISKAJ

PIĘŚCI.

WYKORZYSTAJ NIETYPOWY SPOSÓB POPRAWY PAMIĘCI KRÓTKOTERMINOWEJ:

“Problem opowiedziany to
połowa problemu, a problem

zapisany to rozwiązanie.”

Ciekawe. To co robisz w stresie lub złości 
– zaciskanie pięści - zwiększa efektywność
uczenia się i przypominania. 

Wedle niektórych zaleceń zaciskaj przez 45
sekund dominującą rękę, kiedy coś
zapamiętujesz, a drugą – kiedy sobie
przypominasz.
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Morderstwo na obozie

Pod koniec obozu „New Mind
Master” każdy uczestnik przechodzi tradycyjny egzamin, mający pokazać, czego 
i ile nauczył się przez dziesięć dni. Wystąp w tej roli. Masz do rozwiązania,
zagadkę kryminalną. Oto w trakcie obozu zdarzyło się tajemnicze morderstwo jednego 
z wykładowców. Na początku wszyscy,
łącznie z tobą, mogą obejrzeć siedem prawdopodobnych narzędzi zbrodni,
przejrzeć dossier sześciu podejrzanych i obejrzeć siedem zdjęć/rysunków
przypuszczalnych miejsc dokonania przestępstwa. Pamiętaj – możesz tylko
patrzeć, nie ma mowy o robieniu jakichkolwiek notatek. Na zapoznanie się z tym
materiałem wszyscy mają pięć minut. Następnie „detektywi” rozchodzą się do
innych zajęć (nie widzą już „dowodów” zbrodni), ale wracają po godzinie i raz
jeszcze oglądają narzędzia, listę podejrzanych oraz fotografie miejsca zbrodni,
ale z jedną różnicą: w każdym zestawie brakuje jednej pozycji (narzędzia,
nazwiska przestępcy i fotografii/rysunku). Kto pierwszy odtworzy z pamięci te
trzy informacje, rozwiązuje zagadkę i zdaje egzamin.
Gotowy? Proszę – wchodzisz właśnie na spotkanie detektywów. Spójrz na zegarek,
ewentualnie nastaw alarm na 5 minut, skup się, czytaj dalej i … radź sobie.
 
Narzędzia zbrodni (wraz z numerami jak niżej):
1. świecznik
2. żelazko
3. siekiera
4. sznur
5. nóż kuchenny
6. poduszka (do duszenia).
7. pigułki nasenne (fiolka).
 
Teraz zapamiętaj podejrzanych.
doktor Grzęba
profesor Walasek.
senator Ździebło
panna Wiórczyk
pani Frakas
pani Brzozowska.
 

MORDERSTWO NA OBOZIE

Zabaw się w detektywa. 
Rozwiąż zagadkę przy pomocy zakładek obrazkowych.
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Natomiast miejsca zbrodni (rysunki/fotografie) są takie:

stadion futbolowy
poczta
cmentarz
kafeteria
biblioteka
Muzeum
Historii Naturalnej
salon samochodowy

Zrobione?
Odłóż teraz ten tekst, spójrz na zegarek i przez godzinę zajmij się czymś
innym. Nie czytaj dalej. NIE CZYTAJ DALEJ!
 
Wróciłeś?
Ekscytujący moment. Sprawdzian. Przeczytaj teraz
listę pięciu podejrzanych (tak, jednego brakuje), sześciu miejsc popełnienia
zbrodni (też jednego brak) , ale – uwaga, mały kłopot z narzędziami zbrodni, bo
widzisz tylko ich numery. Nie ma zdjęć! Oficer śledczy ich nie doniósł i nie
może ci ich pokazać. Albo więc pamiętasz je podług numerów, albo nie. Sprawdź
sam. Co więc widzisz? Oto wszystkie listy. Jeśli chcesz pościgać się sam ze sobą, 
masz 1,5 minuty na znalezienie rozwiązania.
 
Narzędzia,
podług numerów 7, 3, 2, 1, 5, 6.
 
Nazwiska: Grzęba, Walasek, Brzozowska, Frakas, Wiórczyk
 
Zdjęcia/rysunki miejsc przestępstwa
stadion, poczta, cmentarz, biblioteka, Muzeum Historii Naturalnej, salon samochodowy.
 
Czy potrafisz powiedzieć, kto, gdzie i czym zabił?

Narzędzie………………
Podejrzany……………………
Miejsce………………………..
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narzędzie zbrodni to sznur, mordercą jest senator Ździebło, a miejsce zbrodni – kafeteria.
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1. Pobudzanie wyobraźni zacznij od trzech ćwiczeń. Najpierw wyobrażaj sobie  pojedynczy
przedmiot lub figurę – jabłko, krzyż, oponę lub cokolwiek innego. Wizualizuj jak najwięcej
szczegółów.

2. Kiedy oswoisz się z tym zadaniem znajdź jakąś ładną (pozytywną) ilustrację w książce,
obraz (może w pokoju), duży kalendarz ściennym itp. Popatrz na wybrany obraz przez
dłuższą chwilę, zwracając uwagę również na drobiazgi. Po czym zamknij oczy i wyobraź
sobie to, na co patrzyłeś we właściwych kolorach i z wszystkimi detalami. Przećwicz to 
z kilkoma innymi obrazami, aż dobrze opanujesz tę umiejętność.

3. Kiedy i w tym nabierzesz wprawy. w ostatnim etapie ćwiczeń wyobrażaj sobie różne
pożądane sytuacje. Zwłaszcza te, których chciałbyś doświadczać w przyszłości,
więc o wydźwięku pozytywnym. Również i tu staraj się widzieć bardzo dokładnie wszystkie
szczegóły, tak jakbyś miał przed oczami film.

Smak przyszłości, smak tego, co chcesz osiągnąć da się więc poczuć w wyobraźni;
kolorami przyszłości można malować i dzień dzisiejszy.
Bo i teraźniejszość ma swoje barwy i smaki. To barwy tej chwili, tu i teraz, hic et nunc. 
Żyjąc tylko przyszłymi zdarzeniami, łatwo można wpaść w pułapkę, która odetnie nas,
zuboży o doznania teraźniejszości. A przecież tylko „tu i teraz” się liczy, tylko ta chwila 
jest nam dana naprawdę. Przeszłość umarła, przyszłości jeszcze nie znamy. 
Chwila obecna  to dar, wielki dar. Nie bez powodu Anglicy czas teraźniejszy nazywają
Present Tense, - właśnie prezent, dar. A więc myśl o przyszłości, ale zważaj na
teraźniejszość. Jeśli w wyobraźni sięgasz gwiazd, to tu i teraz bądź dobrej myśli 
(że sięgniesz), i w strumieniu życia szukaj złotych chwil, bo są takie. Inaczej znajdziesz 
tylko piasek .A jak smakuje piasek?
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