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Bevezetés

Bevezetés
A mindennapok sokszor kihívások elé állítják mentális képességeinket, hiszen számtalan
jelszóra és futólag bemutatott ember nevére is emlékeznünk kell. A könyv segítségével
könnyebben megbirkózhatsz ezekkel a nehézségekkel, a gyakorlatok pedig a mentális
teljesítmény sokrétű fejlesztését célozzák. Olyan technikákat és tippeket is tartalmaz,
amelyek bonyolult gondolkodási problémák megoldásához adnak útmutatást. Így kellő
tapasztalatot és magabiztosságot gyűjthetsz az intellektuális kihívások leküzdéséhez.
Mielőtt nekilátnál az agytornának, szánj pár percet
az agyműködésed és néhány szakkifejezés megismerésére.
A mindennapokban két fő mentális területre
támaszkodunk: a memóriára és a kognitív készségekre.
A memóriádat használod, amikor vásárlás közben
összehasonlítod a termékek árait, vagy az iskolában tanult
ismereteket idézed fel. A kognitív szó a gondolkodási
folyamatokra utal, idetartozik az intelligencia,
a problémamegoldás, a kreativitás és a nyelvi készségek.

MEMÓRIA
A memória működését senki sem érti pontosan,
de a kutatások nyomán sikerült kidolgozni egy jól
működő modellt. A többszöröstár-modell szerint az
emlékezés folyamata több szakaszra osztható. Először
az érzékszervi információk eljutnak az agyba, ahol csak
egy másodpercig tartózkodnak a szenzoros tárban.
Ezután automatikus szűrési folyamatok továbbítják az
információ egy részét a rövid távú memóriába, amelyet
munkamemóriának is nevezünk.
A rövid távú memória egyszerre csak kevés
információegységet tud tárolni, és azok is körülbelül
30 másodpercig maradnak ebben a tárban.
Az információk aztán vagy gyorsan elhalványulnak
és felülíródnak, vagy frissülnek és megszilárdulnak
a figyelem és az ismétlés hatására. A rövid távú
memóriádat használod például egy telefonszám
tárcsázása során, és nem valószínű, hogy az emlékezeted
hosszú ideig meg fogja őrizni a hívott számot. Ha viszont
a megtanult dolog érdekes, érzelemteli, kapcsolódik
a már eltárolt emlékekhez, vagy ha tudatos erőfeszítést
teszel az ismétlés és rögzítés érdekében, akkor az adat
átkerülhet a hosszú távú memóriába. Ennek végtelen
a kapacitása, és korlátlan ideig tárolhat információkat.
Ilyen például a cipőfűző megkötésének készsége, ami
soha ki nem törlődő emlékezeti tartalommá alakul át.
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Az emlékek kódolás által kerülnek át a hosszú távú
memóriába. A kódolandó és tárolandó információk
először a rövid távú memóriába jutnak. Kódolás után
egészen addig tárolódnak a hosszú távú memóriában,
amíg az előhívás folyamata segítségével hozzájuk nem
szeretnél férni. A kódolás és az előhívás egyaránt fontos
– ha valamelyik folyamat nem működik megfelelően,
semmire sem fogsz emlékezni.
Létezik egy köztes – középtávú – memória is, amely
a rövid és hosszú távú memória között képez átmenetet.
Ebben a tárban körülbelül egy hétig raktározódhatnak
azok az információk, amelyek nem kerülnek át rögtön
a hosszú távú memóriába. Ezek az emlékek aztán vagy
kódolódnak, vagy elhalványulnak és végleg elvesznek.
A hosszú távú memóriának nagyon sokféle típusa van.
Az összetett cselekvéseket igénylő tudást – mint például
az autóvezetés, a gépelés és a cipőfűző megkötésének
készsége – a procedurális memória tárolja. A konkrét

Bevezetés

ELHALVÁNYULÁS
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1 hét

ELŐHÍVÁS

Kódolt

HOSSZÚ TÁVÚ
MEMÓRIA
Korlátlan idő

A többszöröstár-modell

tényeket tartalmazó emlékezeti rendszert pedig
deklaratív vagy explicit memóriának nevezzük.
A deklaratív memória további alrendszerekre bontható:
az epizodikus memóriában kapnak helyet például az
életeseményekkel kapcsolatos emlékek, amelyen belül
a személyes emlékeket tároló életrajzi memória található.
Utóbbi az egyik legfontosabb emlékezeti rendszerünk,
hiszen kulcsszerepet játszik énképünk kialakulásában.
A gyenge memória sok problémát és frusztrációt
okozhat a mindennapokban. Nehezen emlékszel
az internetes jelszavaidra, vagy elfelejted megvenni,
amiért bementél a boltba? Ha elkezded fejleszteni
a memóriádat, hogy jobban működjenek az
emlékalkotás és -felidézés egyes szakaszai, akkor
a rövid és hosszú távú memóriád is fejlődni fog. Így még
az időskori memóriavesztéssel is felveheted a harcot.

A KOGNITÍV KÉSZSÉGEK
Ha az emlékeket a mentális „éléskamrában” tárolt
alapanyagoknak tekintjük, akkor a kognitív készségek
jelentik azt a képességet, hogy ételt tudsz készíteni
belőlük. Lehet, hogy fel tudod aprítani a zöldségeket,
és a sütőt is be tudod kapcsolni, mégis képtelen vagy jól
megsütni a húst, vagy ízletesre elkészíteni egy mártást.
A több alrendszerből álló mentális feldolgozási folyamat
is ilyen: lehet, hogy jobb vagy az egyik területen, míg
gyakorlásra van szükséged a másikon.
A keresztrejtvényfejtéshez, a mondanivalód
kifejezéséhez vagy a nehéz szavak helyes lebetűzéséhez
a verbális intelligenciára vagy nyelvi készségre van

szükséged. A matekfóbia jelenségének köszönhetően
pedig a matematikai készség váltja ki a legtöbb
ellenséges érzelmet az emberekből.
A vizuális-térbeli intelligenciád segítségével tudsz
alakokról, formákról és térről gondolkodni, illetve
elképzelni a térbeli viszonyokat. Ez a készség azt is
meghatározza, mennyire vagy jó a tájékozódásban
és a térképolvasásban, vagy képes vagy-e képzeletben
elforgatni formákat.
A racionális gondolkodáshoz és a rejtvényfejtéshez
logikai készségek szükségesek, függetlenül attól, hogy
a feladatok szavakat, számokat vagy szimbólumokat
tartalmaznak-e. Ez segít például a szúdokuhoz hasonló
feladványok megoldásában is. A kreativitás pedig az
a formája az intelligenciának, amely előfeltétele az új
és váratlan ötletek megszületésének, az eredeti
és rugalmas gondolkodásnak.
Ezzel még mindig nem kaptunk teljes képet az
intelligenciáról: létezik még az érzelmi és a társas
intelligencia, amelyek abban segítenek, hogy felismerd,
irányítani és kezelni tudd a saját és mások érzelmeit.
Az érzelmi intelligencia azonban sokkal szubjektívebb
és személyesebb, mint a racionális intelligencia, és nem
segít a rejtvények és fejtörők megoldásában.

VÁGJUNK BELE!
Ennyi talán elég is az elméletből. Fusd át a következő
oldalpárt a könyv használatáról, aztán láss hozzá az első
fejezethez (vagy a számodra legérdekesebb témához), és
élvezd, ahogy nagyobb fordulatszámra kapcsol az agyad!
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Hogyan használd a könyvet?

Hogyan használd a könyvet?
A Fejleszd az agyad! célzottan a modern élet mentális kihívásaira összpontosít. Rövid,
könnyen emészthető, adott témára fókuszáló fejezetekből áll, például jelszavak és PINkódok megjegyzése vagy a rövid távú memória fejlesztése (Hová tettem a kulcsomat?).
Elmédet átfogó mentális edzésprogramban részesítheted a feladatok megoldása és
a memóriafejlesztő technikák segítségével. Így látni fogod, hogy egyre jobban teljesítesz.

HOGYAN HALADJ A KÖNYVBEN?
A tizenhárom fejezet mindegyike a hétköznapi élet
egy-egy mentális kihívására összpontosít, többek közt
tippeket kaphatsz a PIN-kódok, jelszavak, találkozók és
útvonalak megjegyzéséhez. Kezdheted a legelején, de
fellapozhatod egyből azt a fejezetet is, ami a számodra
érdekes témát tárgyalja.
Az első hét fejezet középpontjában a memória
áll: az 1–3. fejezet a rövid távú, a 4. a középtávú,
az 5–7. pedig a hosszú távú memóriára összpontosít.
Mindegyik rész feladatorientált, hiszen így
használhatod ki leginkább a tapasztalati tanulás
előnyeit. A 2. fejezet például az új nevek és arcok
elfelejtésének problémájával foglalkozik, a 6.
fejezet a számos jelszó és PIN-kód megjegyzésének
nehézségére irányul, míg a 7. fejezet olyan módszert
ismertet, amely segít hatékonyabbá tenni a tanulást.

11. fejezet: Zűr az űrben

A további fejezetek az intelligencia egyes altípusaira
fókuszálnak. A 8. és 9. fejezet a matematikai, a 10.
fejezet a verbális, a 11. fejezet pedig a vizuális-térbeli
intelligenciával foglalkozik. A 12. fejezet a logikus
érvelés témáját tárgyalja, ideértve a rejtvények és kódok
megfejtését, míg a 13. fejezet a kreativitásra és a laterális
gondolkodásra összpontosít.
Minden fejezet rövid teszttel kezdődik, amely lehetővé
teszi, hogy felmérd saját képességeidet az adott
területen. Ezután belevetheted magad a gyakorlatokba
és a rejtvényekbe, továbbá új tippeket és technikákat is
megtanulhatsz.
Minden fejezetben – a legutolsót kivéve – találsz egy
pontozási rendszert, amely visszajelzést ad arról, hogy
csúcsteljesítményen pörög-e már az agyad, vagy szükséged
van-e még némi gyakorlásra. A 13. fejezet gyakorlatainak
megoldásával saját kreativitásod is értékelheted.

Vizuális-térbeli intelligencia

Zűr az űrben

1. MI A KÜLÖNBSÉG?

A vizuális-térbeli intelligencia segítségével értelmezzük a geometriai formákat, alakzatokat,
távolságokat, szögeket és méreteket. Ezt használjuk, ha konzerveket pakolunk be egy
szekrénybe, vagy ha a Tetrishez hasonló játékokkal játszunk.

Elsőre két teljesen egyforma képet látsz. Ha jobban megnézed, hat apró eltérést
fedezhetsz fel rajtuk. Megtalálod mindet? Mérd, mennyi ideig tart!

Megoldás a 184. oldalon.

A stopperóra jele arra utal,
hogy időkorlátos a feladat.

TESZT
Az alábbi kérdéssor segítségével képet kaphatsz vizuális-térbeli képességeidről.

1

2

Be tudod pakolni egy
szekrénybe a különböző
formájú tárgyakat, vagy csak
reménykedsz, hogy semmi nem
esik ki, ha legközelebb kinyitod?

Ha autózás során egy nagyon
keskeny utca következne,
megpróbálnál végigmenni rajta,
vagy keresnél inkább egy kerülő
útvonalat?

Be tudom pakolni / Ki fog esni
(1 pont jár a „Be tudom pakolni”
válaszért)

Végigmennék/Elkerülném
(1 pont jár a „Végigmennék” válaszért)

4

Új szőnyeget vásárolsz, és az
eladó megkérdezi, nagyjából
mekkora a szoba alapterülete.
Meg tudod becsülni, vagy le kell
mérned?

Meg tudom becsülni / Lemérem
(1 pont jár a „Meg tudom becsülni”
válaszért)

5

Egy barátoddal kirándulsz,
és szétnyitjátok a térképet,
hogy lássátok, hol vagytok.
A te feladatod lesz a térkép
összehajtogatása. Sikerül
pontosan összehajtani?
Sikerül / Nem sikerül
(1 pont jár a „Sikerül” válaszért)

3

Tájékozódás közben irányba
kell forgatnod a térképet,
vagy fejben is el tudod végezni
a mentális forgatást?
3 pont jár, ha kevesebb mint 1 perc; 2 pont, ha kevesebb mint 2 perc; 1 pont, ha több mint 2 perc.
Elfordítom a térképet / Mentálisan
forgatom el
(1 pont jár a „Mentálisan forgatom
el” válaszért)

6

Süt a nap, ezért kiviszed
a nyugágyat a teraszra.
Gond nélkül ki tudod nyitni,
vagy meg kell vele küzdened,
mert összevissza hajlik?

4. fejezet: Hol az autóm?

Pontszám: _______

2. LAKBERENDEZÉS

Az útvonalmódszer is memóriafogas, méghozzá
olyan, amely segít egy lista elemeit felidézni.
A fogasok
itt egy
valós0,5
vagy
kitalált
útvonal
Egy burkolócégnél kezdesz dolgozni. Ha az alaprajzon
egy négyzet
oldala
méter,
összesen
hány
állomásai.
Miután eldöntötted,
mi lesz
négyzetméternyi szőnyegpadlóra van szükség a szobák
leburkolásához?
Az előszobába
és aaz
lépcsőre
útvonalad és annak állomásai, hozz létre olyan
nem kell szőnyeget rakni.
mentális képeket, amelyek összekapcsolják
a megtanulandó elemeket és az állomásokat.
A példában az út első állomása egy kapu, amit
egy kürt díszít, és egy griffmadár őriz – ez a fogas,
amire felakaszthatod a listád első elemét. Az
útvonalmódszer kulcsa a gyakorlás. Kezdd azzal,
hogy megjegyzed ennek a képzeletbeli utazásnak
az állomásait, majd öt perc múlva idézd fel!

Középtávú memória

4. AZ ÚTVONAL GYAKORLÁSA

5. PÁNIK A PARKOLÓHÁZBAN

6. INGÁZÁS

Használd egy útvonal állomásait (a sajátodat vagy
a példában szereplőket), hogy megjegyezd az alábbi
hat teendőt! Mindegyik tennivalóhoz tartozik egy
meghökkentő kép, amely összekapcsolja a teendőt
és az állomást. Az első feladat például a „nagyit
elhozni”. Ehhez elképzelheted, hogy a nagyit
egy griffmadár ragadja el. Amikor megjegyezted
a képeket, takard le! Sorolj fel nyolc gyümölcsfajtát,
majd idézd fel az elvégzendő feladatokat!

Az útvonalmódszer segítségével jegyezd meg az
autód parkolóhelyét! Az asszociációk megalkotása
után takard le a képet, majd öt perc múlva keresd
meg, hol parkoltál!

Új munkahelyed van, ezért új ingázási útvonalat
kell megtanulnod. Az útvonalmódszer segítségével
rögzítsd a tájékozódási pontokat! Ezután takard le
a listát, sorolj fel nyolc madarat, majd idézd fel az
új útvonalat!

Ki tudom nyitni / Küzdök vele
(1 pont jár a „Ki tudom nyitni”
válaszért)

A parkolóhelyed: Zöld emelet, E 13

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10

lom

Körforga

Munkahely

11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

Park

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10

1. _________________
Uszoda

11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

Hány pontot értél el?
0–2: Úgy tűnik, egy kicsit nehézkesen működik
a vizuális-térbeli intelligenciád. Képességeid fejlesztése
érdekében oldd meg a fejezet feladatait!
3–4: Átlagos a vizuális-térbeli intelligenciád, de néha
elveszíted az önbizalmad. Végezd el a fejezetben

található gyakorlatokat, hogy fejleszd a képességeidet,
és növeld az önbizalmadat!
5–6: Nagyon jó a vizuális-térbeli képességed. Tedd
próbára magad: vajon a fejezet összes feladatát jól
és gyorsan meg tudod oldani?

1. Vasútállomás
2. Városháza
3. Rendőrség
4. Uszoda
5. Park
6. Körforgalom

2. _________________

Rendőrség

3 ._________________

Városháza

1. Griffmadár által őrzött,
kürttel díszített kapu

Megoldás: __________________________
Megoldás a 184. oldalon.

2 pont jár a helyes megoldásért. Pontszám: _________

2. A koboldok lakhelye,
a rettegés erdeje

142

4. _________________

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
1. Nagyit elhozni

11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

2. Felhívni a fogorvost

143

5. _________________

Vasútállomás

6. _________________
1 pont jár a helyes parkolóhelyért. Pontszám: ________

6/6: 1 pont Pontszám:________

A memóriával foglalkozó
fejezetek szövegdobozaiban
olyan fejlesztő gyakorlatokat
találsz, amelyek segítenek
könnyebben boldogulni
a mindennapokban.
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7. ALAPRAJZ

62

3. Ajándékot venni

3. Pipacsokkal tarkított
álommező

5. Barbarát felhívni

5. Sodóárokkal
körbevett bronzerőd

6. Jeges vízesés
piros halakkal

Tanterem

4. Ellenőriztetni a kerekeket

4. Feneketlen
szakadékon átívelő
lengőhíd
6. Megöntözni
a növényeket

1. ____________________

4. ____________________

2. ____________________

5. ____________________

3. ____________________

6. ____________________

Egy többszintes épület (például egyetem) emeleteinek az
alaprajzát is használhatod memóriafogasként. Diákként
meg kell jegyezned, hogy a vizsgákhoz mely tankönyvekre
lesz szükséged. Kapcsold össze az egyes helyiségeket
a könyvcímekkel! Ezután takard le a képet, sorolj fel nyolc
rajzfilmet, majd idézd fel a címeket!

Társalgó

Művész
ettörténe
t

Könyvtár

Portrékészíté
s

Labor

Állatfot

Digitáli
s
művész
et

ók

1. ____________________

4. ____________________

2. ____________________

5. ____________________

3. ____________________

6. ____________________

6/6: 1 pont

6/6: 1 pont

Pontszám: ________

Pontszám: ________

Porta

Büfé

Moder
n
alkotók

Színtan
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Hogyan használd a könyvet?
12. fejezet: Logikázás

Logikus érvelés

26. BETŰCSERE

28. TITKOS ÜZENET

29. FEHÉREN FEKETÉN

Egyes betűk kicserélésével titkosírást is készíthetsz (lásd 27. feladat), de egyszerű szójátéknak
is kiváló. Az alábbi példában az üres hely két oldalán lévő betűsorokból új, értelmes szót
alkothatsz, ha a szavak második betűjét felcseréled az üres helyre beírt betűvel. Írd be
a betűket a hiányzó helyekre! Ha ezeket összeolvasod, egy híres ember nevét kapod.

Rejtjelezni tudod az üzenetet egy hárombetűnyi
eltolásos Caesar-titkosírással?
SÜRGŐS: MA ESTE TALÁLKOZZ AZ ÜGYNÖKKEL!

Az alábbiakban öt olyan állat neve van Caesartitkosírással kódolva, amelyek fekete-fehér
színűek. Találd ki az eltolás mértékét, és azt,
milyen állatokról van szó!
RBODzsB ______________________________

ACÁR

______

IJÁZ

BRGÓ

______

LCNT

IMDA

______

ÓSIX

ATAG

______

ILOL

AFCsSzB ______________________________
CsÖSzA

____________________________

TyBSzLyB

______________________________

RJOHXJO ____________________________
ADOL
PAHE

______
______

ÉUES
FULM

Megoldás: ___________________________________

Eltolás mértéke: ___________

Megoldás a 187. oldalon.
2 pont jár a helyes kódolásért. Pontszám: _________

Megoldás a 187. oldalon.
1 pont jár minden megfejtett állatért, és 1 pont
az eltolás mértékének kitalálásáért. Pontszám: _______

Megoldás a 187. oldalon. 1 pont jár minden helyes megoldásért. Pontszám: ________

30. KERESD AZ E-T!

27. CAESAR TITKOSÍRÁSA

Az alábbi szavak Caesar-titkosírással vannak kódolva. Dekódold a szöveget a betűk
előfordulási gyakoriságának elemzése segítségével (lásd a Tippet)!

A logikai intelligencia speciális része a rejtjelek dekódolásának képessége. A rejtjelezés egyik legegyszerűbb
formája a betűk felcserélése, ahol az egyik betűt egy másik helyettesíti. Julius Caesar is alkotott egy titkosírást,
ahol a betűket egyszerűen a tőlük egy- vagy több-betűnyire lévőkkel helyettesítette. Tehát az egybetűnyi eltolás
során (a latin ábécé esetén) például A helyett B-t, B helyett C-t írtak. A hárombetűnyi eltolásnál az A helyett D,
a B helyett E szerepelt. Az eltolás mértékét ismerve fejtsd meg az alábbi szavakat (a magyar ábécé szerint)!

13. SZÓLÉTRÁK

Titkosírás

TÖK

B)

ÉLES

C)

KELL

D)

Verbális intelligencia

1

SzRÉNyÖTy

_______________________

B)

2

ÍBOHCSz

_______________________

Juss el a létra alatt szereplő szótól a létra tetején lévő szóig úgy, hogy egy lépésben csak egy betűt
C)változtathatsz
2
LBLyXBL
meg, és minden lépésnél értelmes szót kell kapnod! (Nem muszáj hét lépésnek lennie.) Például a RONT szótól
D)szükséged?
3
NŐOÚCsT
a FÁNK szóig így juthatsz el: RONT > RÁNT > RÁNK > FÁNK. Mérd az időt! Hány másodpercre van
A)

Megoldás

A)

15. GYÜMÖLCSSALÁTA

Melyik anagramma mit rejt? Találd meg
_______________________

a kakukktojást, amely nem egy gyümölcs neve!

_______________________

MÉZET
A) ÁNBAN

E) BILIRE FIT KEZE

B) ÁSZ NANA

F) CSŐ BIZ AKAR

C) TEREPZSEMLYE

G) LAVÓRSZINGLI

Megoldás a 187. oldalon.
1 pont jár minden helyes megfejtésért. Pontszám: ________
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Megoldás: _____________________________________________________________________________________

16. ANAGRAMMANYOMOZÓ

Megoldás a 187. oldalon. 2 pont jár a helyes megoldásért. Pontszám: ________

Meg tudod oldani az alábbi anagrammákat
3 percen belül a képek segítségével?
Egy titkosírás megfejtésekor több dolog is segítségedre lehet.
A) ÍNYTÓGA A legtöbb nyelvben például egyes betűk gyakrabban fordulnak
elő a többinél. A magyar nyelvben a leggyakrabban az E betű
______________________
fordul elő (12,25%), ezután pedig az A betű (9,42%) következik.
Gyakoriságelemzésnek nevezzük azt, ha a kódfejtés során
megszámoljuk, milyen gyakran fordulnak elő az egyes betűk.

TIPP

Eltolás

10. fejezet: A nyelvemen van

HK HOHJDzŐÚ HOHÍDzŐŰ HOJQŐFQONyQFZsD HOLyŐFWOŰ HKHFYO HDzsIFHOŐLy.

B) LIBAMODOR

______________________
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D) INGYEN GÖDÖR
C) ZSETON
______________________

KAR

IGEN

LENŐ

RÉMÍT

D) ÁLLVAS

2 pont jár, ha 20 másodpercen belül eljutottál egy-egy létra tetejére, 1 pont, ha 30 másodpercen belül teljesítetted a feladatot.
Pontszám: ________

______________________

E) BORSÓT PÍR

14. SZÓBAN SZÓ

______________________

Hány három- vagy annál több betűs szót tudsz alkotni
öt perc alatt az alábbi szavak betűiből?
F) NYÁLTÁMLA
Kakukktojás: ____________________________
professzionális

Megoldás a 184. oldalon.
1 pont jár minden helyes válaszért, és
1 extra pont, ha megtaláltad a kakukktojást.
Pontszám: ________

kreativitás

______________________
Megoldás a 184. oldalon.
1 pont jár minden helyes válaszért.
Pontszám: ________

illusztrált
bemelegítés
zarándoklat

Összes szó _________
3 pont jár, ha 50-nél több szót, 2 pont, ha 30–49 szót, és 1 pont, ha 30-nál
kevesebb szót találtál.
Pontszám: ________

TIPP

feltérképezés

Kiváló módja a szókincsed
folyamatos fejlesztésének,
ha mindennap tudatosan
legalább egy új szót
megtanulsz. Amikor
számodra ismeretlen szóval
találkozol, mindig nézz utána
a jelentésének, és alkoss vele
mondatot minél gyakrabban!
Ez segít, hogy rögzíthesd
a hosszú távú memóriádba.

ÖSSZPONTSZÁM:

60–70: ARANY

30–59: EZÜST

0–29: BRONZ

(a lehetséges 70-ből)
_____________

Kiváló a verbális intelligenciád!
Próbálj meg magad is szójátékokat
és rejtvényeket alkotni, hogy
továbbfejleszd a képességeidet!

Egészen jól teljesítettél, de térj
vissza azokra a feladatokra,
amelyekkel nehézséged
támadt. Ezeken a területen kell
fejlődnöd.

138

Dolgoznod kell a verbális
intelligenciádon. Kiváló
módszer, ha sokat olvasol, és
minél több szórejtvényt fejtesz
meg. Miután gyakoroltál,
próbáld meg újra megoldani
a fejezet feladatait!

Lapozz a 179. oldalra
a kihíváshoz!

139

A „Tipp”
szövegdobozok
olyan tanácsokat
tartalmaznak,
amelyek segítenek
a fejezet feladatainak
megoldásában.

Az egyes fejezetekben nyújtott
teljesítményedről a pontozási rendszer
ad visszajelzést, de tanácsot is kapsz
a jövőre vonatkozóan.

TECHNIKÁK ÉS TIPPEK

MEGOLDÁSOK

A memóriával foglalkozó fejezetekben mnemotechnikáknak nevezett memóriafejlesztő módszereket is megismerhetsz. A legkiválóbb memóriabajnokok is e stratégiák
alkalmazásával tudnak hatalmas adatmennyiségeket
megjegyezni. Ezek a módszerek elsőre nehéznek tűnhetnek, de ha begyakorlod őket, életed számos területén
élvezheted hatékonyabban működő memóriád előnyeit.
Mindegyik fejezetben találsz tippeket is, amelyekkel látványos fejlődést érhetsz el.

A 1–12. fejezet feladatainak megoldását a könyv végén
találod (a 13. fejezetben nincs pontozás). Add össze
a pontjaidat, és nézd meg a fejezet végén lévő
pontozási rendszert. Így megtudod, hogy milyen
a teljesítményed. Helytelen megoldás esetén rá tudsz
jönni, hol hibáztál? Tanulmányozd a vonatkozó
technikákat és tippeket, és próbálkozz újra
a gyakorlattal! Még ha helyesen oldottad is meg a
feladatokat, mindig lehet tovább fejlődni. Próbáld ki,
hogy gyorsabban is meg tudod-e oldani a rejtvényeket,
vagy találd ki, hogyan tudnád a tippeket és technikákat
átültetni a mindennapi életedbe!

IDŐKORLÁTOS FELADATOK
ÉS SZÜNETEK
Sok gyakorlathoz időkorlát is tartozik, mert így jobban
leképezhetők a való élet körülményei. Ezeknél a feladatoknál stopperóra jelet találsz. Számos emlékezetfejlesztő
gyakorlatnál késleltető feladatokkal is találkozhatsz – például sorolj fel nyolcfajta virágot. A késleltetés célja, hogy
az információ kódolása és előhívása között eltelt időben
elterelje a figyelmedet, és megakadályozza a tanultak
gondolatban történő ismételgetését. Ezeket a feladatokat nem kell feltétlenül elvégezned. Egyszerűen várhatsz
is néhány percet, vagy saját magad is elterelheted a figyelmedet, például ha készítesz egy csésze teát.

KIHÍVÁSOK
Mindegyik fejezethez tartozik egy-egy kihívás, amelyet
a könyv végén találsz. Olyan feladatok, amelyeket otthon
vagy a napi rutinod során kell elvégezned. Ezeket úgy állították össze, hogy segítsenek a fejlődésben, ha esetleg az
adott fejezetben elért pontszámoddal nem vagy elégedett.
Ha jól teljesítettél egy adott fejezetben, akkor is érdemes
elvégezned a kihívásokat, mivel segíthetnek mentális
képességeid szinten tartásában és csiszolásában. Elméd
fitten tartásának legjobb módja a rendszeres edzés, ezért
a könyv gyakorlatain kívül is állítsd magad kihívások elé!
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1. FEJEZET

GYORS KAPCSOLÁS
RÖVID TÁVÚ MEMÓRIA

?

1. fejezet: Gyors kapcsolás

Gyors kapcsolás
A számítógépek RAM-jának (random access memory, azaz tetszőleges hozzáférésű memória)
emberi megfelelője a rövid távú memória. Az itt tárolt adatokhoz könnyű hozzáférni,
egyszerű velük dolgozni, de ezek az emlékek könnyen törölhetők és gyorsan elhalványulnak.

TESZT
Az alábbi rövid kérdéssor segítségével visszajelzést kaphatsz a rövid távú memóriád állapotáról.

?
1

2

3

Előfordult már, hogy bementél
egy szobába, de elfelejtetted,
mit akartál ott?

Amikor több kérdésre is
válaszolnod kell e-mailben,
többször is visszagörgetsz a feltett
kérdésekhez?

Telefonálás közben
mondanak neked egy
telefonszámot. Azonnal le kell
írnod, vagy észben tudod tartani
a beszélgetés végéig?

Igen/Nem
(1 pont jár a „Nem” válaszért)

Igen/Nem
(1 pont jár a „Nem” válaszért)

Le kell írnom / Várhat
(1 pont jár a „Várhat” válaszért)

4

5

6

Taxit hívtál a repülőtérre.
Emlékszel a diszpécser
által megadott rendszámra,
és észre tudod venni az autók
tömkelegében?

Útba igazítást kértél, és
bonyolult, hatlépcsős
útmutatást kaptál. Újra meg kell
kérdezned valakit, hogy odatalálj
a célodhoz?

Beültök valahova hat
barátoddal, és te kéred ki az
italokat. Le kell írnod a rendelést,
vagy anélkül is emlékszel
mindenre?

Igen/Nem
(1 pont jár az „Igen” válaszért)

Igen/Nem
(1 pont jár a „Nem” válaszért)

Le kell írnom / Emlékszem
(1 pont jár az „Emlékszem” válaszért)

Hány pontot értél el?
0–2: Fejlesztened kell a rövid távú memóriádat. Oldd
meg a fejezetben található feladatokat, majd lapozd fel
a 178. oldalon található kihívást!
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3–4: Átlagos a rövid távú memóriád. Pörgesd fel
a fejezetben található feladatokkal és rejtvényekkel!
5–6: Lenyűgöző a rövid távú memóriád! Vajon a többi
feladatban is ilyen kiváló eredményeid lesznek?

Rövid távú memória

1. VÉLETLENSZERŰ TÁRGYAK FELIDÉZÉSE
Azonosítsd a tárgyakat, és mondd
ki a nevüket visszafelé! Amikor
mind a nyolccal kész vagy, takard
le a képeket, és a rövid távú
memóriád segítségével írd le
a teljes listát!
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________
5. _____________________
6. _____________________
7. _____________________
8. _____________________

8/8: 1 pont
Pontszám: _________

2. KIÉ LEHET A KALAP?
Felismered, melyik kalap nem illik a gyűjteménybe? Ha megvan
a megoldás, takard le a képeket, és hívj elő a rövid távú memóriádból
minél több kalaptípust!
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________
5. _____________________
6. _____________________

6/6: 1 pont
Megoldás a 180. oldalon.

Pontszám: _________
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