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 ماندا تناسب و سازیعضله دنبال به ورزشی هایباشگاه در نامثبت با افراد از سیاریب

 کنندیم رویپیاده بار چند ایهفته ندارند، رفتن باشگاه وقت اینکه با دیگر بسیاری. هستند

 به ،کنندمی رویپیاده نه و روندمی باشگاه نه اگرچه هم هاخیلی. برود باال شاناستقامت تا

 آیا اما. بیاورند فرم روی را شانهیکل تا هستند اضافه وقت اندکی حسرت در شدت

 تانیحافظه تقویت و مغز سالمت به هستید، آلایده اندام به دستیابی صدد در که قدرهمین

 یابدیم افزایش تانیادگیری سرعت حافظه، قدرت بهبود با دانستیدمی آیا کنید؟می فکر هم

 اههمر ما با مقاله این در ماند؟ خواهید امان در آلزایمر بیماری به ابتال از پیری سنین در و

 دردسربی و ساده بسیار البته که ترسریع یادگیری و حافظه تقویت روش ۸ با تا باشید

 .شوید آشنا هستند،

 

 حافظه از کشیدن کار .۱

 

 تمرین یزمینه در آمریکایی، مشهور رقص طراح و رقصنده ،(Twyla Tharp) ثارپ توآیال

 که اجراهایی تماشای پای وقت هر گویدمی وی. است یافته دست جالبی نتایج به حافظه

 دارد قصد که را اصالحاتی از مورد ۲۱ تا ۲۱ کندمی سعی نشیند،می کرده طراحی خودش

 تعداد این کردن حفظ کنیدمی فکر چنانچه. کند حفظ بگذارد، میان در گروهش با بعدتر

 کندمی ادعا خالق عادت کتاب در ثارپ. هستید اشتباه در سخت نیست، شاقی کار اصالحات،

 .بیاورند یاد به را اصالحات از مورد سه حداکثر توانندمی فقط مردم اغلب

 

 ذهن به بلکه نکنید، یادداشت را نظرتان مورد نکات بگیرید یاد که است این ثارپ مقصود

 . بگذارید بحث به دیگران با حفظ از را نکته هر کنید سعی سپس و بسپارید
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 اذعان تمرین این مثبت تأثیر به نیز اندشده انجام مغز قدرت پیرامون که هاییپژوهش

 دریافت،) سطوح تمامی در را مغز عملکرد که هاییفعالیت ویژه به ذهنی، هایفعالیت. دارند

 .شوندمی مغز وریبهره بهبود موجب کنند،می تحریک( تفکر و یادآوری

 

 اما. خوردنمی دردمان به تمرین این پس نیستیم، رقص طراح که ما بگویید خودتان با شاید

 مکنم یا کنید نظر اظهار سخنرانی یک مورد در باشد الزم که بگیرید قرار موقعیتی در شاید

 موزه فالن از اخیرتان بازدید در که جالبی آثار یدرباره باشد مندعالقه تاندوست است

 تا دهستن مناسبی بسیار هایفرصت قبیل، این از هاییموقعیت. بزنید گپ کردید، مشاهده

 .دهید ورزش را مغزتان هایماهیچه

 

 شخص با کنید فرض. است مؤثر چیزی هر یادآوری در که است راهکاری ترینساده تکرار،

 به است بهتر کرد، معرفی را خودش سیاوش وقتی. ایدشده آشنا سیاوش اسم به جدیدی

 باهات آشنایی از سیاوش،» یجمله از.« وقتمخوش تونآشنایی از» بگویید اینکه جای

 .پاریدبس خاطر به ترراحت را اسمش مقابل، طرف اسم تکرار با تا کنید استفاده.« وقتمخوش

 

 جدید کار یک مداوم تکرار .۲

 

 در جدیدی عصبی مسیرهای دهید،می عادت جدید کار یک مداوم انجام به را خودتان وقتی

 ظاهر ترپرسرعت و کارآمدتر جدید، کارهای انجام در شوندمی موجب که گیرندمی شکل مغز

 .شوید

 

 اما. بگیرد دست چنگال و قاشق بتواند که شده بزرگ آنقدر حتم طور به ساله سه کودک یک

 هچ ببینید تا کنید رها خودش حال به خوردن غذا موقع را دلبندتان کودک است کافی فقط

  رند،بگی دست چنگال و قاشق توانندمی اگرچه سن این در کودکان. آوردمی بار به افتضاحی
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 تکرار اب کنندمی سعی اما بخورند، غذا ترهابزرگ شبیه چنگال، و قاشق با نیستند قادر هنوز

 ذاغ صحیح روش نیست، کاریکثیف جز چیزی اولیه هایتمرین در البته که رفتار این مداوم

 دیجدی عصبی مسیرهای رفتار، این مداوم تکرار با. بگیرند یاد را چنگال و قاشق با خوردن

 رهاتبزرگ شبیه بگیرد یاد نهایت در کودک شوندمی موجب و گیرندمی شکل کودک مغز در

 .بخورد غذا

 

 یمسیرها تشکیل به را مغزشان توانندمی چطور بزرگساالن بدانید خواهدمی تاندل حتما

 یدشا. نیندازید تعویق به را کاری هیچ انجام که است این اول قدم کنند؟ وادار جدید عصبی

 شترک توانیدنمی که کرده ریشه رفتارتان در چنان امور انداختن تعویق به عادت بگویید

 معموال هک کنید انتخاب را کاری کنیممی پیشنهاد بیفتد، راه موتورتان اینکه برای اما. کنید

 ینا که آنجایی از. شوید مشغول کار این از کوچکی قسمت انجام به سپس. رویدنمی طرفش

 کیلتش رفتید،نمی طرفش معموال که است تریبزرگ کار همان تکمیل راستای در کوچک کار

 .شودمی آغاز تدریج به مغز در جدید عصبی مسیرهای

 

 یقتعو به را کار این انجام همیشه و کنید مرتب را تحریرتان میز ندارید عادت چنانچه مثال

 انبوه بین از یعنی. کنید شروع کاغذ برگ یک فقط کردن مرتب با توانیدمی اندازید،می

 را برگ یک همان و بردارید کاغذ برگ یک است، شده جمع تحریرتان میز روی که وسایلی

 ید،بزن دست نظر مورد کاغذ به اینکه بدون شروع، برای توانیدمی حتی. دهید قرار جایش سر

 داخل ای بریزید دور را کاغذ این است الزم آیا: بیاورید سرش بالیی چه بگیرید تصمیم فقط

 ای بیندازید آشغال سطل در را نظر مورد کاغذ نیست نیازی مرحله، این در دهید؟ قرار کِشو

 یلیخ اقدام همین با. بگیرید تصمیم موردش در است کافی فقط کنید، منتقل کِشو داخل به

 در دیدج عصبی مسیرهای تشکیل باشید مطمئن و شوید کار به دست توانیدمی کوچک خیلی

 امانج دارد عادت که تنبل فردی از تدریج به روند، این یادامه با. شودمی آغاز تدریج به مغز

 کاری هر که شد خواهید تبدیل زرنگ و زبر فردی به کند، موکول آخر یلحظه به را کاری هر

 .دهدمی انجام وقتش به را
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 جدید مهارت یک یادگیری .۳

 

 ادگیریی مثال. یابدمی بهبود مغز عملکرد بکشید، کار مغزتان از بیشتر هرچه که است بدیهی

 عملی کار یک به( موسیقی نُت) دیداری اطالعات تبدیل در شد خواهد موجب جدید ساز یک

 طرز اب را مغزتان جدید، زبان یک یادگیری مثال یا. کنید پیدا بیشتری مهارت( ساز نواختن)

 .نیدک ابراز دیگری یشیوه به را خودتان کندمی ناگزیرتان و کرد خواهد مواجه متفاوت تفکری

 

 داده نشان مطالعات. کنید اقدام رقص یادگیری به و بردارید بلندتر قدمِ یک توانیدمی حتی

 .کندمی کمک آلزایمر از پیشگیری به سالخوردگان در رقص یادگیری است

 

 مغز پرورش آموزشی هایبرنامه کردن دنبال .۴

 

 غزتانم عملکرد اینترنت، دنیای از گیریبهره با توانیدمی نیز ایدداده لم کاناپه روی که زمانی

 یرنظ مغز پرورش آموزشی هایبرنامه است داده نشان بالینی مطالعات. ببخشید بهبود را

BrainHQ به همراجع با. کنید فکر ترسریع کنندمی تانکمک و شوندمی حافظه تقویت موجب 

 عملکرد روی شودمی گفته که دهید انجام هاییبازی توانیدمی www.brainhq.com آدرس

 .گذارندمی مثبت تأثیر مغز،
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 کردن ورزش .۵

 

. یدبرس مورد این به بودید منتظر کردید، مقاله این خواندن به شروع که اول همان از احتماال

 ۱۲ طفق. شودمی نیز حافظه تقویت موجب بلکه است، مؤثر جسمانی سالمت در تنها نه ورزش

 دتوانیمی ورزش با همچنین. کندمی کمک حافظه عملکرد و اطالعات پردازش به ورزش دقیقه

 به ورزش اینکه خالصه. ببخشید سرعت را مغز در جدید عصبی اتصاالت تشکیل روند

 دنیب تحرک با فقط فواید این همگی و انجامدمی هوشیاری سطح افزایش و ترسریع یادگیری

 .شودمی حاصل

 

 از را مغزتان اینکه از و کنیدنمی ورزش منظم طور به که هستید افرادی جمله از چنانچه

 ورزشی هایبرنامه از کنیممی توصیه کنید،می گناه احساس اید،کرده محروم ورزش فواید

 یبرنامه در که هاییآموزش کردن دنبال با. نشوید غافل Exercise Bliss نظیر مغز پرورش

Exercise Bliss عادت یک به خوردن آب راحتی به را کردن ورزش توانیدمی شود،می ارائه 

 .کنید تبدیل دلپذیر

 ستمسی به اضافه و بیفایده و ناهنجار ورودیهای کاهش ، حفظ و حافظه تقویت رکن مهمترین   

 التمج و روزنامه خواندن کردن، گوش رادیو تلویزیون، به کردن میتوانیدنگاه تا. است مغزی

 .دهید کاهش را
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 تقویت حافظه سریع برای  راه حل  62

 

 

 .است سودمند( غذاها با نخود یک قدر به)مصطکی -کندر خوردن      -2

 

 .است مجرب بسیاری( مالج فقط و کم مقدار ولو)گذاشتن سر بر حنا      -3

 

 استخوندوس عرق غذا، از بعد و قبل ظهر -مویز-عدد 62ناشنا صبح: شده تجربه فرمول      -4

 .عسل شربت زیتون عدد 7-21 شام همراه شب استخوندوس، چای یا

 

 آوری اعجاب طور به شرایطی، هر و جا هر و ساعت هر ر و بیشتر چه هر صلوات ذکر      -5

 الهم)دارد بیشمار برکات که ذکر این الخصوص علی دهد می حافظه و ذهن تیزی و ذهن حضور

 .خواب قبل مرتبه 14( المرسلین و االنبیاء جمیع علی صل و محمد آلف و محمد علی صل

 

 کودکان برای)دارچین اندکی همراه هفته در گوسفند مغز شده پخته جهارم یک خوردن      -6

 .(گوسفند مغذ دوم یک نوجوانان و

 

 .حمام از پس بالفاصله و سرد ایام در سر پوشاندن      -7

 

 کاهش سبب...(  و اندام موهای shave -ها خانم بردای ابرو)بدن قسمت هر از مو کندن      8

 .است حافظه
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 -ماهی -ماست -قارچ همانند( ها بلغمی)سرد طبایع سردیجاتدر حد از بیش مصرف       -9

 .است حافظه کاهش سببق...  و دوغ -خیار -کیوی -کشک

 

 -دارچین نظیر( ها مزاج بلغمی)سرد طبایع در ادویه و جات گرمی مختصر متعادل مصرف   -10

 .است حافظه افزایش سبب...  و خام های آجیل -زنجبیل -ویز -انگور شیره -خرما -عسل

 

 به که ذکر هر)گفتن ذکر آرام، و خلوت جایی در بسته چشمان با دقیقه 24-64 روزی   -11

 .(دارید دوستش و نشیند می شما روحی ذائقه

 

 تآبگوش -نشکسته بادام  -پرورده زیتون -فسنجان -جوش کله -گردو و پنیر و نان   -12

 .روند می شمار به حافظه افزایش غذاهای جزو

 

 .افزاید می را حافظه بودن الوضو دایم   -13

 

 کپزش نظر طبق)گوشها پشت درمانی زالو -ها گوش پشت یا سر از حجامت گرم مزاج در   -14

 .است موثر حافظه افزایش در( سنتی طب حاذق

 

 خارق  بطور -قرآن با ارتباط گونه هر اساسا و قرآن حفظ -قرآن تالوت -قرآن به نگاه   -15

 .کند می تقویت را حافظه العاده
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 مصرف -خوردن غذا پا سر -یبوست -یخ آب نوشیدن -جنسی مقاربت در روی زیاد   -16

 افظهح کاهش -پیتزا و کالباس سوسیس -مایونز سس – پفک – نوشابه و سفید شکر زیاد

 .دهد می

 

 .دهد می حافظه کاهش -مداوم ضرباهنگ دارای و تند موزیکهای   -17

 

 .کند می قوی را حافظه -شعر حفظ و شعر( مجله و روزنامه نه)کتاب مطالعه   -18

 

 و فراوان هیجانات سویی از و استرس اصطراب -غصه و غم -خیال و فکر گونه هر   -19

 می حافظه شدید کاهش سبب مفرط نشاط و سرمستی و فراوان خنده و حد از بیش شادی

 .گردد

 

 از و حافظه کاهش سبب -ای منطقه و کوچک افکار و فردی طلبی مفعت و فردی اهداف   -20

 .است فکری توسعه و حافظه افزایش سبب جهانی و بزرگ و جمعی افکار طرفی

 

 ریزش و پرندگان باد،صدای نسیم رودخانه، صدای)طبیعی نوارهای و اصوات شنیدن   -21

 مانساخت بوق، اتومبیل، نظیر صنعتی و مصنوعی صداهای و حافظه افزایش سبب...(  و باران

 .است حافظه کاهش سبب...  و ها سازی

 

 -کوهی چای -استخودوس -بادرنجبویه شامل حافظه افزاینده  گیاهی های کرده دم   -22

 .باشند می نارنج بهار -الطیب سنبل
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 اننوجوان و کودکان بویژه سنی در موها کردن کوتاه المقدور حتی و سر موهای تراشیدن   -23

 .دارد حافظه و مغزی قوای یبردن باال در سزایی به تاثیر

 

 آن پخت از ساعت 26 که نانی مصرف و حافظه کاهنده -تازه نان مداوم مصرف   -24

 .است حافظه افزاینده( بیات نان نه)گذشته

 

 .است حافظه افزایش سبب زیر اخالقی صفات   -25

 و امیدواری -گفتن سخن کم -رویی خوش -پذیری انعطاف -بخشندگی و دلبازی و دست     

 گرایی مثبت

 

 :است حافظه کاهش سبب زیر اخالقی صفات -26

 

 منفی پرحرفی -رویی ترش و خلقی کج -خود رای بر پافشاری و -یکدنگی -خساست      

 .امیدی نا و گرایی

 

 


