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Gimnastyka umysïu
— walory
Nie istnieje nic, czego nie mogïoby
dokonaÊ Êwiczenie.
— Mark Twain

R

egularne Êwiczenie umysïu przez rozwiÈzywanie ïamigïówek logicznych oraz naukÚ nowych rzeczy jest korzystne
dla osób w róĝnym wieku i ma szereg nieocenionych walorów.
Prowadzi do wzrostu ogólnych zdolnoĂci intelektualnych i poprawia funkcjonowanie umysïu w róĝnych obszarach. Buduje
inteligencjÚ oraz ksztaïtuje zdolnoĂÊ logicznego myĂlenia, uczy
wyciÈgania wniosków i argumentowania, wspomaga szybkoĂÊ
i jakoĂÊ myĂlenia.
Za regularnÈ gimnastykÈ umysïu przemawia takĝe fakt, iĝ
osobom w zaawansowanym wieku pomaga ona odzyskaÊ utracone z wiekiem zdolnoĂci, pozwala zachowaÊ umysï w dobrej
kondycji, opóěnia proces demencji i jest doskonaïym Ărodkiem
zaradczym przeciw chorobie Alzheimera.
Stymulacja intelektualna przez rozwiÈzywanie ïamigïówek
logicznych ma tak pozytywny wpïyw na mózg, poniewaĝ wspomaga tworzenie siÚ nowych neuronów, pobudza budowÚ dodatkowych poïÈczeñ synaptycznych, a takĝe przyczynia siÚ do zwiÚkszenia iloĂci neuroprzekaěników.
OczywiĂcie podobne efekty moĝna uzyskaÊ, wykonujÈc wiele
innych czynnoĂci. MogÈ to byÊ na przykïad nauka programowania, gra na pianinie (lub innym instrumencie), nauka jÚzyka
obcego, malowanie czy teĝ pisanie wierszy.
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Mózg — podstawy wiedzy
Mózg czïowieka to unerwiony wszechĂwiat.
— Cytat róĝnie przypisywany

M

ózg ludzki jest niezwykle zïoĝonÈ i skomplikowanÈ konstrukcjÈ. Skïada siÚ z okoïo stu miliardów komórek nerwowych, które sÈ okreĂlane mianem neuronów. Kaĝdy neuron
tworzy okoïo kilku tysiÚcy poïÈczeñ z innymi komórkami mózgu.
Umysï ludzki jest wiÚc w pewnym sensie ogromnÈ sieciÈ poïÈczeñ. Z tego wzglÚdu w literaturze fachowej czÚsto wystÚpujÈ
analogie do komputerowej sieci internetowej, natomiast ukïady elektroniczne naĂladujÈce dziaïanie mózgu (sztuczna inteligencja) noszÈ nazwÚ „sieci neuronowych”.
Do sprawnego procesu zapamiÚtywania i myĂlenia mózg
potrzebuje odpowiednich neuroprzekaěników. SÈ to róĝnego
typu substancje odpowiedzialne za przekazywanie sygnaïów
w ukïadzie nerwowym. Przy ich niedoborze wystÚpujÈ zaburzenia nastroju, defekty pamiÚci i kïopoty z myĂleniem. Do grupy
neurotransmiterów zalicza siÚ miÚdzy innymi: dopaminÚ, adrenalinÚ, serotoninÚ, acetylocholinÚ oraz wiele innych.
Naukowcy odkryli, ĝe istnieje duĝa zaleĝnoĂÊ miÚdzy stopniem zagÚszczenia poïÈczeñ miÚdzy neuronami, poziomem neuroprzekaěników w mózgu a ogólnÈ sprawnoĂciÈ intelektualnÈ.
Wszystkie te elementy moĝna poprawiÊ poprzez regularne
Êwiczenie umysïu oraz uczenie siÚ nowych rzeczy.
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Logika i wyobraěnia
5. Uzupeïnij brakujÈce pole.

PODPOWIED½:

Figury zmieniajÈ
miejsca i kolory wedïug
okreĂlonej reguïy.

6. Uzupeïnij sekwencjÚ figur.

PODPOWIED½:

Naleĝy odpowiednio
przeksztaïciÊ ukïad figur.
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ZdolnoĂci werbalne
ZdolnoĂci werbalne

13. PoïÈcz odpowiednio sïowa.

PODPOWIED½:

PoïÈczone wyrazy
to wysoki i niski.

14. Który wyraz nie pasuje do pozostaïych?

PODPOWIED½:

Pierwszy wyraz
to renifer.
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