
D ün bu köşeye göz attınız mı bilmiyo
rum .. 
Hengameli bir gündü .. Hem bayram 

hem yılbaşı.. Vakti olmayanlar için sqyleye
yirn .. 

iddia şu: Dünya hafıza şampiyonun
kiyle bizim beynimiz aynı . . 

Bire bir .. Onunki bizimkinden daha geliş
miş değil.. 

Fark şurada .. O kullanmasını biliyor, 
biz bilmiyoruz .. 

Dün örneklerle anlatbm .. Konµ önemli.. 
Herkesin öğrenmesi, çocuğuna öğretmesi ge
rek.. 

Beyin, kolumuzun kası gibi.. Hiçbir farkı 
yok.. Çalışbrmak gerekiyor .. Sadece çalıştır
mak .. 

Peki ama nasıl? 
Philip Holt'un NLP Grup'ta verdiği semi

nerden öğrendiğim kadanyla anlatayım .. 
Philip Holt da kim mi? 
Bu işin uzmanı .. ülke ülke dolaşıp semi

nerler veriyor .. Bu hafta Türkiye'deydi .. 
Temel soru şu: 
Beynimizi daha etkin nasıl kullanabiliriz? 

Bilgiyi ömür boyu unutmamak üzere bilinç 
altımızı\ nasıl yerleştirebiliriz? 

Lazım olduğunda nasıl o yerden çıkartıp 
kullanabiliriz? 

Oncelikle şunu söyleyeyim .. 
Bir şeyi öğrenmek için üç defa tekrarlamak 

gerekiyor .. En iyi yöntem de şu .. Bilgiyi bey
ne yükle .. Herhangi bir konuda çalıştıktan 
sonra uyu .. 

Burası çok önemli .. 

Uyu .. 
Sabah kalk, aynı konuyu bir kez daha çalış .. 
Bir hafta sonra yine .. 
Artık unutmana imkan yok .. 
Peki uyumak niye mi önemli? 
Aslında beyin uykuda öğreniyor .. Beyne 

yerleştirdiğiniz bilgiler uyku sırasında kısa dö
nemli hafızadan uzun dönemli hafızaya geçi
yor .. Oraya yerleşiyor .. 

Gözler kapanınca bilinç kapanıyor ama bi
linçalb çalışıyor .. Bilgi bilinç altına yerle
şince de bir daha çıkmıyor .. 

Yani unutmuyorsunuz .. 
Kediler üzerinde bir araşbrma yapılmış .. 

Kedileri iki gruba ayırmışlar .. Aynı şeyleri öğ
retmeye çalışmışlar .. Birinci gruptaki kedilere 
her öğrettikleri şeyden sonra uyumalan için 
izin vermişler .. ikinci gruptakiler daha az uyu
muş, bol bol çalışmış .. 

Sonuç .. Uyuyanlar daha hızlı kavra
mış .. Daha başarılı olmuş .. 

Diyorlar ki stres altındayken bir şeyi öğre
nemezsin .. Çünkü stres altındayken vücut kim-

yasal bir madde salgılıyor .. O madde öğren
meyi, habrlamayı engelliyor .. 
Hafıza şampiyonlan yeni bir şey öğrenir

ken derin bir transa giriyormuş .. 
Yani bilgiyi doğrudan bilinç altına gönderi

yorlar .. 
Nasıl mı? 
Üç defa derin nefes alın, rahatlayın .. Bey

ninizi öğreneceğiniz şeye odaklayın .. 
Hepsi bu .. 
Bir de uzun çalışmanın da çok yararlı ol

madığını söylüyorlar .. Saatlerce masa ba
şında kalmanın .. 

Omekmi? 
Bir saat kesintisiz çalışacağına her 20 daki

kada bir beş dakika mola ver .. Beyni rahatlat, 
·çok daha iyi öğrenirsin .. 

Bir konferansa, seminere kablmışsınızdır 
veya uzun bir toplantıya .. 

Konuşmaların başını ve sonunu net biçim-
de habrlarsınız .. Peki ya ortasını? 

Uçar, gideri 
Beyin almaz .. Hafıza algılamaz .. 
Küçük bir ipucu daha .. Öğrenirken o bilgi

ye duygular kat.. Beyninde resmet.. istersen 
kemik hale getir, abart .. 

Soma o halini düşünerek kullan .. 
Bir daha hiç unutmazsın .. 
Başka .. 
Hafızada isim tutma yöntemi var, sayı tut

ma yöntemi var, not almadan bir konuda ko
nuşma yöntemi var .. Kelif!1e ezberleme yönte
mi var .. 

Var oğlu var .. 
Onlar da yarına .. 
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