 4رازی که مدرسان تندخوانی به شما نخواهند گفت
سالم به شما دوست عزیز
من محمدمهدی زندوکیلی ،مربی و مدرس سیستم عکسخوانی ذهنی هستم.
در این سری از مطالب آموزشی به شما قول میدهم که اگر تا آخر این مطالب را مشاهده کنید ،اطالعاتی را
درباره ذهن پیدا میکنید که به همین راحتی هر کسی نتواند به دروغ به شما بگوید که با شرکت در این کالس و
دوره میتوانید به سرعتهای باالی مطالعه و درک مطلب خوب برسید.
در واقع با شناختی نسبی که درباره نحوه کارکرد ذهن و همچنین آشنا شدن با برخی از تکنیکهای ساده متوجه
میشوید که چه کسی درباره ادعا و دعوت به شرکت در دورههای آن دروغ میگوید و یا اینکه کامال درست و
علمی میتواند این کار را انجام دهد.
از آنجایی که خود من هم در دام چنین کالسها و ادعاهای دروغین افتادم لذا میخواهم به همه کسانی که
دوست دارند تواناییهای ذاتی و بالقوه خودشان را فعال کنند و بتوانند به موفقیتهای باال برسند کمک کنم که
بهترین و سریعترین مسیر را پیدا کنند تا اگر دوست داشتند آن مسیر را طی کنند.
در این سفر کوتاهی که با هم داریم ،لطفا تمام مراحل را به ترتیب پیش بروید تا نتیجه عالی را دریافت کنید.
درضمن فکر نکنید فقط اطالعاتی را پیدا میکنید که شاید اگر یک روزی خواستید در کالس و یا دورهی مطالعه
سریع شرکت کنید ،برای شما مفید است،
نخیر
بلکه اگر تا آخر این مطالب را پیگیری کنید مطمئن باشید که از مطالب رایگانی که بدست میآورید شگفت
زده میشوید و متوجه میشوید که چقدر همین مطالب به شما کمک میکند که هزینههای اضافی برای انواع
آموزشها را ندهید.
بعد از پایان این سری آموزشها ،چه چیزی بدست میآورید:
 با کارکرد ذهن در مورد نحوه مطالعه و یادگیری آشنا میشوید میتوانید ادعاهای راست و دروغ در حوزه تندخوانی و مطالعه سریع را تشخیص دهید با اطمینان بیشتری در کالسها و دورههای مطالعه سریع حقیقی(نه دروغین) شرکت میکنید به صورت رایگان یک دورهای را دریافت میکنید که در برخی از مؤسسات تندخوانی چند صد هزار تومان برایآموزش آنها از شما هزینه دریافت میکنند.
 با سیستمی آشنا میشوید که مطمئن باشید از آن متعجب خواهید شد چند هدیه ویژه هم در پایان دریافت میکنیداگر مایلید که سفر تفریحی خودتان را در دنیایی از این مطالب گفته شده شروع کنید ،به صفحه بعد مراجعه کنید.
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راز اول  -علت تلفظ کلمات بجای دیدن آنها
مقدمه راز 1

اولین راز از سری رازهای چهارگانه درباره این است که چرا واقعا تلفظ کلمات چه با صدای بلند چه در درون
خودمان ،کاری غیر قابل انکار و همیشگی
است والبته نمیتوان هیچگاه به شکل کامل
آن را حذف کرد.
خیلی از دورههای تندخوانی از ما میخواهند
که با تمرینات سخت این عادت را حذف کنیم
که البته به صورت  %100غیر ممکن است اما
با دانستن علت آن شاید تصمیمتان درباره این
کار تغییر کند و یا اگر تغییر هم نکرد از علت
آن آگاهی پیدا کردهاید.
در ایــن نوشــته میخواهیــم کمــی دربــاره ایــن
مســئله بــا دقــت بیشــتری بــه آن نــگاه کنیــم.
تمرین بالک خوانی
ً
یکــی از تمرینهایــی کــه حتمــا در آموزشهــای تندخوانــی بــه شــما گفتــه میشــود ،تمریــن بالکــی خوانــی اســت
کــه در ایــن تمریــن بــه شــما گفتــه میشــود بجــای تلفــظ کــردن کلمــات بــا صــدای بلنــد یــا بــدون صــدای بلنــد،
کلمــات را در قالبهــای چندتایــی ببینیــد.
ً
امــا واقعــا چــرا بــا اینکــه میدانیــم بایــد کلمــات را ببینیــم ،هنــوز هــم خیلــی ســخت اســت کــه ایــن عــادت را کنــار
بگذاریم؟
بــرای اینکــه علــت ایــن اتفــاق را بفهمیــم بایــد کمــی دربــاره دو فراینــد دیــدن و شــنیدن در ذهــن بــا هــم صحبــت
کنیــم.
سرعت دیدن یا شنیدن؟
همه ما میدانیم که سرعت نور بیشتر از سرعت صوت است.
ً
 سرعت نور در خأل که یک ثابت جهانی و دقیقا برابر با  ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸متر بر ثانیه (در خأل) است. ســرعت صــوت در هــوای خشــک و در دمــای  ۲۰درجــه ســانتیگراد ( ۶۸درجــه فارنهایــت) ،ســرعت صــوت ۳۴۳٫۲متــر بــر ثانیــه اســت.
3
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ً
همانطــور کــه در بــاال مشــخص اســت ســرعت نــور بیــش از  873هــزار برابــر ســرعت صــوت اســت ،پــس طبیعتــا
ً
مــا از طریــق دیــدن بایــد ســریعتر بتوانیــم اطالعــات مــورد نظــر را دریافــت کنیــم ،امــا واقعــا چــرا مــا هنــوز هــم بــه
صوت(تلفــظ کلمــات و شــنیدن آنهــا) در مطالعــه بیشــتر تکیــه میکنیــم تــا دیــدن کلمــات؟
یکــی از علتهــای ایــن اتفــاق کــه مربــوط بــه کارکــرد ذهــن مــا میباشــد را توســط یــک آزمایشــی کــه انجــام شــده
اســت میتــوان فهمیــد.
در ادامه توضیح این آزمایش را برای شما نقل میکنم.
کشف علت ،با این آزمایش
برای مشاهده این آزمایش از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود تصویری کیفیت عالی ( 15مگابایت)
دانلود تصویری کیفیت پایین ( 5مگابایت)

همانطــوری کــه در فیلــم بــاال مشــاهده کردیــد ،واکنــش بــدن مــا نســبت بــه نــور کندتــر از صــوت اســت کــه ایــن
بخاطــر عملیــات پیچیدهتــر پــردازش تصویــر نســبت بــه صــوت اســت.
لــذا نتیج ـهای کــه میتــوان از ایــن آزمایــش گرفــت ایــن اســت کــه تلفــظ کلمــات چــه بــه شــکل بلنــد و چــه بــه
شــکل درونــی ،بــرای ذهــن راحــت تــر اســت تــا دیــدن کلمــات چــون پــردازش آنهــا راحتتــر اســت تــا اینکــه
کلمــات را فقــط ببینــد و تصاویــر را پــردازش کنــد.
ذهن کم مصرف ما
از آنجایــی کــه مغــز مــا انــرژی بســیار کمــی نســبت بــه فعالیتــش مصــرف میکنــد ،کــه علــت آن هــم بــه صــورت
خالصــه ایــن اســت کــه ذهــن بعــد از اینکــه مهارتــی را آمــوزش میبینــد ،بعــد از تکــرار و تمریــن مــداوم ،ایــن کار
را بــه ذهــن ناخــودآگاه میســپارد و بــه زبــان ســادهتر ،آن مهــارت بــرای مــا بــه عــادت تبدیــل میشــود کــه مــا
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بــه صــورت اتوماتیــک و ناخــودآگاه آن را بــا انــرژی بســیار پاییــن انجــام میدهیــم .از اینجــا میتــوان فهمیــد کــه
ذهــن ســعی میکنــد هــر کاری را بــه ســادهترین شــکل ممکــن انجــام دهــد تــا انــرژی زیــادی مصــرف نکنــد.

خالصه

چــون پــرداز ش تلفــظ کــردن یــک کلمــه راحتتــر از د یــدن آن اســت ،ذهــن مــا تمایــل
دارد کــه بجــای د یــدن ،آن کلمــه را تلفــظ کنــد.

عادت دیرینه
یکــی دیگــر از دالیــل تمایــل مــا بــه تلفــظ کلمــات میتوانــد ایــن باشــد کــه ذهــن مــا بعــد از اینکــه آمــوزش مطالعــه
کــردن در مــدارس را دریافــت کــرد ،آن را بــه عــادت تبدیــل میکنــد و ذهــن مــا ،تلفــظ کلمــات را بــه صــورت یــک
عــادت بــرای دریافــت مطالــب از یــک متــن قــرار داده اســت.
البتــه میتــوان بــا تمرینهایــی کــه در تندخوانیهــا گفتــه شــده اســت ،ایــن عــادت را کــم کــرد ّامــا نمیتــوان آن
ً
را کامــا حــذف کــرد.

خالصه

اگــر بخواهیــم بــه صــورت خالصــه علــت ســخت بــودن حــذف تلفــظ کلمــات در هنــگام مطالعــه را
برشــماریم بــه دو دلیــل میرســیم :
 -1پیچیــده بــودن پــردازش تصویــر کلمــه نســبت بــه تلفــظ آن و تمایــل ذهــن بــه انجــام
کا رهــای ســاده و آســان
 -2عــادت کــردن ذهــن بــه دریافــت اطالعــات از متــن بــه صــورت تلفــظ
کلمــات آن متــن کــه از دوران مدرســه ایــن عــادت بــرای مــا ایجــاد شــده اســت.
تبریک به شما
بــه شــما تبریــک میگــم کــه تــا اینجــا را بــا مــا همــراه بودیــد ،بــرای اطــاع از  3راز دیگــر
کــه همگــی در یــک صفحــه ســایتمان قــرار دارد لطفــا روی لینــک زیــر کلیــک کنیــد.
میشــه گفــت رازهــای بعــدی اصــا قابــل مقایســه با ایــن راز اول نیســتند و مطمئن باشــید کــه متعجب خواهید شــد.
میخواهم رازهای بعدی را مشاهده کنم
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برای مشاهده رازهای بعدی که مدرسان
تندخوانی به شام نخواهند گفت
+
دریافت هدیهای که هیچ مدرس تندخوانی از
آن خوشحال نخواهد شد
اینجا را کلیک کنید
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