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BELAJAR CARA BELAJAR - MIND DEVELOPMENT 
Oleh Gregory Mitchell - Copyright © 2003 

 

Belajar untuk belajar mudah dan efektif 

Kursus online gratis ini mengajarkan Anda bagaimana untuk mempelajari subjek yang cepat dan 

baik - dengan pemahaman maksimum, ingat dan kemampuan untuk menerapkan apa yang telah 

Anda pelajari secara efektif.  

Manfaat bagi Anda ...  

 Tahu apa hambatan adalah untuk belajar dan bagaimana cara terbaik untuk 

mengatasinya  

 Pelajari cara untuk menyelidiki dan penelitian daerah baru yang menarik  

 Tahu cara kerja pikiran berkaitan dengan pengetahuan, sehingga Anda dapat struktur 

pengetahuan Anda secara efektif dan mudah melihat koneksi dan implikasi  

 Perbaikan kemampuan Anda untuk mempelajari mata pelajaran yang Anda gagal 

sebelum  
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 Baik-siap untuk praktek pengembangan pikiran lebih lanjut seperti kecepatan-

membaca, menghafal dan keterampilan penalaran.  

 

Kata pengantar 

  

Implisit dalam konsep belajar adalah gagasan perubahan. Jika kita belajar sesuatu, kita 

mengubah beberapa bagian dari diri kita: sikap kita, perilaku, nilai-nilai, asumsi, atau mungkin 

jumlah pengetahuan yang kita miliki. Perubahan ini mungkin berarti penolakan atau perubahan 

keyakinan yang sebelumnya diterima atau perilaku, atau mungkin berarti perluasan atau 

perpanjangan dari mereka.  

Perubahan sering dianggap sebagai menakutkan seperti mengancam untuk merampok kita 

terhadap keselamatan dan legitimasi pribadi kita, posisi sering dihargai, dan batas - terutama 

karena mempertahankan ini ruang yang aman telah membantu kita untuk bertahan hidup serta 

kami memiliki hingga sekarang (bahkan jika itu tidak serta bisa kami lakukan).  

Pembelajaran baru tidak dianggap sebagai sesuatu yang diinginkan dan memilih kita sendiri. 

Tekanan untuk berubah, tanpa kesempatan untuk eksplorasi dan pilihan, jarang menghasilkan 

pengalaman sukacita dan kegembiraan dalam belajar.  

Untuk mengubah ini sekitar, kita perlu proaktif dalam belajar kami, untuk memperluas 

pengetahuan dan kemampuan sebelum perubahan paksa keadaan. Jika ada satu hal yang dijamin 

dalam kehidupan kita ini adalah perubahan yang akan ada di atas kita, cepat atau lambat, 

biasanya lebih cepat. Jika kita terbuka untuk perubahan, dan bersedia untuk belajar apa saja yang 

diperlukan untuk memprediksi dan beradaptasi dengan hal itu, kita bahkan bisa menjadi tuan dan 

kontrol arahnya. Belajar Self-directed Oleh karena itu kunci untuk penguasaan atas kehidupan 

dan penciptaan kehidupan yang kita inginkan.  

Banyak orang memiliki pengalaman buruk di sekolah dan mungkin di kemudian hari, ketika 

mencoba untuk mempelajari subjek yang baru. Sangat mudah untuk cepat terjebak dengan 

konsep baru baru terminologi, dan sering dan prosedur tampak jelas. Situasi ini dapat dengan 

cepat keluar dari tangan sebagai mahasiswa yang tertinggal dan subjek baik menjadi suatu 

perjuangan yang sedang berlangsung atau ditinggalkan. Tapi tak satu pun dari yang diperlukan, 

itu adalah mungkin untuk sukses dengan studi subjek apapun.  

Dengan kursus ini anda akan belajar bagaimana belajar subjek dengan pemahaman maksimum, 

dengan mengingat sangat baik, dan dengan kemampuan untuk menerapkan apa yang telah Anda 

pelajari secara efektif.  

Anda juga akan belajar bagaimana membuat catatan dengan langkah cepat dari buku atau tinggal 

kuliah, dan cara terbaik untuk mewakili informasi yang dengan kata-kata kunci, peta pikiran dan 

grafik aliran yang memori bantuan dan pengertian.  
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Kemampuan ini akan berguna untuk studi rumah Anda, di perguruan tinggi atau bekerja, dan 

untuk studi lebih lanjut Pikiran Anda program Pembangunan. Anda memang akan dapat berhasil 

secara efektif untuk mempelajari mata pelajaran anda tertarik, bahkan mereka yang sulit 

sebelumnya.  

 
 

CONTENTS: ISI:  

1. Pengantar  
 

CARA BELAJAR YAYASAN PENGEMBANGAN MIND 

Oleh Gregory Mitchell - Copyright © 2003 

 

Bab 1 – Pendahuluan 

  

Hal ini dapat mengambil shock bencana untuk membuka mata kita. Sebuah bencana pribadi 

seperti pengangguran dapat menimbulkan tekad yang mantap untuk tidak ditinggalkan hidup. 

Namun, akan tidak masuk akal untuk menunggu peristiwa semacam itu untuk mengantar kami ke 

dalam tindakan - kami akan lebih baik untuk mengarahkan saja kita sendiri. Ambil beberapa saat 

untuk berpikir tentang teman-teman dan kenalan - Anda cenderung datang dengan beberapa 

orang yang telah berhasil mengubah hidup mereka cukup radikal, baik dalam pekerjaan mereka 

atau bersantai mereka. Untuk melakukannya, mereka pasti diperlukan untuk mendapatkan 

pengetahuan baru, mereka dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa dan untuk berhasil dalam studi 

mereka.  

Untuk memasukkan sebuah bidang baru belajar, namun sederhana mungkin, adalah untuk 

memasukkan perubahan keadaan. Kami keluar dari dunia yang aman dan dapat diprediksi ke 

daerah baru di mana kita harus mengakui, kita tidak tahu semua jawaban. Kita perlu untuk 

memperoleh keterampilan baru, dan untuk itu kita perlu mempelajari dan memahami sumber 

informasi yang paling tepat, baik dalam bentuk kursus dihadiri, buku dan video, atau kuliah 

pribadi. Imbalan untuk berhasil dalam studi kami akan hampir pasti melebihi upaya, paling tidak 

di harga baru diri dan pengetahuan diri.  

Ketika datang untuk belajar, kita secara inheren brilian. Kita semua belajar sangat sulit, tugas-

tugas kompleks, seperti belajar berjalan, berbicara dan menulis. Informasi kaskade ke otak kita 

dari saat kita lahir dan kita tidak pernah berhenti belajar dan mengingat. Hanya seberapa banyak 

pengalaman kami menyimpan hanya menjadi jelas ketika sesuatu jog ingatan kita - gambar, 

wajah, bau atau suara memunculkan orang masa lalu yang pernah benar-benar terlupakan.  

Ketika Anda membaca halaman ini pikiran Anda mengirimkan setiap kata, setiap konsep, untuk 

pengawasan intens dengan membandingkannya dengan pengalaman Anda sebelumnya. Hal ini 

mencari pola dan sedang berusaha untuk menyesuaikan ide-ide baru dengan mereka yang Anda 

mungkin mengalami atau diputuskan di masa lalu. Namun keras Anda pikir Anda berkonsentrasi, 

pikiran Anda sebenarnya mulai jauh dan luas, tak henti-hentinya mencari asosiasi, hanya sedikit 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter1.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiiB5b-45Du6dQ-C4C4Q5PE25kWPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter1.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiiB5b-45Du6dQ-C4C4Q5PE25kWPg
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yang dapat dipilih untuk perhatian sadar.  

Karena proses mengingat dan belajar terus tanpa usaha nyata, yang tak mengakui itu terjadi. We 

may readily deny we have any aptitude for learning at all. Kami pasti akan menyangkal kita 

memiliki bakat apapun untuk belajar sama sekali. Mungkin ini karena pengalaman masa lalu kita 

dalam upaya untuk mempelajari subjek yang baru, mungkin di kelas atau dengan buku. 

Walaupun jenis pembelajaran dapat mempekerjakan kemampuan otak yang sama sebagai 

pembelajaran alam kita, mereka membutuhkan pendekatan berbeda secara nyata. Kita mungkin 

perlu belajar cara belajar, khususnya bagaimana belajar.  

Meskipun sebagian dari apa yang kita perlu ketahui untuk bertahan dan menjalani kehidupan kita 

datang kepada kami cukup mudah dan informal, informasi tambahan penting dan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk membuka karir baru bisa datang sulit bagi kita yang tidak digunakan 

untuk belajar. Tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan anda dengan keterampilan 

yang diperlukan bagi Anda untuk berhasil dalam studi Anda.  

 

 2. Hambatan untuk Belajar  
Bab 2 - Hambatan Belajar 

  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sesuatu dan untuk dapat menerapkan apa yang 

telah dipelajari. Sebelum Anda dapat mulai mempelajari sesuatu yang anda harus mengakui 

bahwa ada sesuatu yang anda tidak tahu. Anda harus dapat melihat bahwa ada celah dalam 

pengetahuan Anda bahwa Anda ingin mengisi. Bisa merasakan apa yang anda tidak tahu dan apa 

yang Anda rencanakan untuk lakukan. Jadi sekarang Anda berniat untuk mempelajari subjek: 

Anda inginkan dan keinginan untuk belajar. Keinginan Anda sendiri untuk mempelajari subjek 

yang memungkinkan Anda untuk membuat pilihan sendiri selagi Anda maju melalui subjek. 

Jangan belajar demi orang lain, belajar untuk Anda. Titik-titik ini harus dipertahankan selama 

studi seseorang. Namun sederhana mereka, mereka adalah fondasi dimana kemajuan Anda 

didasarkan.  

Mengevaluasi kepentingan relatif dari data individu sangat penting saat belajar. Menetapkan 

pentingnya seragam untuk semua data tidak dapat dilaksanakan dan tidak akan mengakibatkan 

pemahaman dan aplikasi. Disarankan ketika belajar untuk terus mengevaluasi pentingnya apa 

yang Anda belajar. Apa setiap datum benar-benar berarti subjek, bagaimana pusat itu, apa kelas 

datum itu? Kita dapat membagi subjek apapun menjadi elemen penting yang bervariasi:  

1. Prinsip dasar: 

Yang penting yang mendasari subjek. Prinsip dasar. Ini harus diketahui dan dipahami 

sepenuhnya.  

2. Metode aplikasi: 

Apa yang harus dapat dilakukan dalam subjek: tindakan, keterampilan, kegiatan, dan metode 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter1.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiiB5b-45Du6dQ-C4C4Q5PE25kWPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter1.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiiB5b-45Du6dQ-C4C4Q5PE25kWPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter2.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjUlzCf3JQmXfMIj8vz4SPX6M2nfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter2.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjUlzCf3JQmXfMIj8vz4SPX6M2nfw
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yang terlibat. These must be learned and mastered. Ini harus dipelajari dan dikuasai.  

3. Penjelasan:  
Diskusi mengapa prinsip-prinsip dasar subjek adalah benar dan gambaran tentang 

bagaimana kegiatan fungsi, yang diperlukan dalam rangka untuk memahami subjek.  

 

4. Contoh:  
Contoh menggambarkan apa yang diajarkan dan memberikan pemahaman yang lebih 

lengkap.  

5. Opini:  
Penulis mungkin menawarkan banyak dan berbagai pendapat mengenai hal ini dan 

bahkan pada mata pelajaran yang tidak terkait. Ini mungkin menarik, namun tidak 

penting dibandingkan dengan prinsip-prinsip dasar dan kegiatan.  

6. Tambahan:  
Bahan studi mungkin termasuk biografi, glosarium, indeks dan referensi lain yang 

berfungsi sebagai alat bantu belajar tetapi bukan isi itu sendiri.  

Ada perbedaan drastis pentingnya antara prinsip-prinsip dasar dan pendapat tentang subyek yang 

tidak berhubungan. Namun, mereka mungkin di cetak dalam teks yang sama dan mereka 

mungkin tidak diberikan penekanan yang berbeda. Hal ini biasanya terserah anda untuk 

menempatkan penekanan di mana ia jatuh tempo.  

Di luar prinsip-prinsip dasar dan metode aplikasi, informasi yang ada untuk membantu Anda 

memahami subjek yang lebih baik sementara Anda mempelajarinya. Selama Anda memahami 

bagian-bagian ketika Anda belajar mereka, 100% retensi dari mereka tidak diperlukan.  

Tapi prinsip dasar dan metode aplikasi yang harus dipahami dan dikuasai 100%. Anda harus tahu 

dan mempertahankan hal-hal ini sepenuhnya. Jika Anda tidak tahu mereka, Anda tidak bisa 

menerapkan materi.  

Berikut ini dapat membuat studi sulit:  

1. Mengaburkan makna-kata,  

2. Ketidakbiasaan dengan subjek,  

3. Kurangnya kesempatan untuk menerapkan ide-ide.  

4. Hilang informasi atau terlalu curam kurva belajar.  

Mari kita lihat masing-masing lebih terinci ...  

1. Menentukan makna kata 

  

Dan yang paling penting penghalang pertama adalah kata disalahpahami. Jika dalam belajar 

Anda melewati kata yang anda tidak sepenuhnya memahami, jika Anda melihat atau tidak, 
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perhatian Anda akan sub-sadar tetap berpegang bahwa bagian-bagian kata dan selanjutnya 

teks kosong akan keluar pada Anda. Anda mungkin tidak memperhatikan apa yang Anda 

baca setelah titik itu. Memori Anda apa yang Anda telah mempelajari akan memiliki lubang 

di dalamnya dan Anda akan memiliki perasaan hampa tentang subjek.  

Misalkan Anda memiliki buku yang tidak ditulis dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa 

yang Anda tidak tahu. Tentu saja, Anda tidak bisa belajar itu - kecuali Anda mempelajari 

kata-kata bahasa baru. Tapi apa tentang bahasa Inggris? Kau tahu bahasa Inggris, tentu 

saja, namun demikian kira Anda membaca bahwa dalam kursus tertentu, teori ini 

interdigitated dengan contoh-contoh praktis. 'Interdigitate' berarti: 'untuk menempatkan 

jari-jari satu tangan antara jari-jari yang lain', seperti yang mungkin Anda lakukan ketika 

menggenggam tangan bersama-sama. Jadi, ketika teori dan contoh praktis interdigitated, 

Anda mendapatkan bagian dari teori, maka contoh praktis, teori kemudian lebih, diikuti 

dengan contoh praktis, dan seterusnya. Itu yang Anda harapkan jika Anda membaca 

bahwa teori dan contoh-contoh praktis interdigitated.  

Misalnya anda mulai mempelajari sesuatu dan ada sebuah kata, seperti 'interdigitate', 

bahwa Anda tidak mengerti. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa bosan? 

Apakah Anda merasa bahwa ini adalah pelajaran yang sulit? Apakah Anda merasa 

mengantuk? Sangat mungkin bahwa Anda akan dan bahwa setelah beberapa kata-kata 

seperti, Anda akan berhenti studi di subjek ini.  

Karena itu, ketika mempelajari kursus ini atau masalah yang lainnya di mana Anda ingin 

menjadi sukses, menjadi sangat yakin bahwa Anda dapat mendefinisikan semua kata-kata 

yang digunakan. Cari kata dalam kamus yang baik dan pastikan Anda dapat 

menentukan dengan jelas. Kemudian gunakan kata dalam beberapa kalimat, 

sampai Anda merasa Anda benar-benar dapat memahami dan menggunakan kata 

tanpa ragu-ragu.  

Sebuah kata disalahpahami tidak selalu jelas. Kata-kata Anda dengan jelas tahu bahwa 

Anda tidak mengerti adalah bukan yang paling merusak. Jauh lebih berbahaya adalah 

kata-kata Anda memiliki pemahaman yang tidak sempurna. Anda mungkin memiliki 

definisi yang salah, definisi parsial, pemahaman yang tidak pasti, atau apa pun. Kata-kata 

sederhana yang sangat berbahaya. Sangat sering orang tidak pernah repot-repot untuk 

memahami mereka atau membawa mereka untuk diberikan dan mereka dapat merusak 

malapetaka pada pemahaman seseorang tentang subjek.  

Jika Anda berpikir subjek sulit, atau Anda merasa bosan atau lelah dan pikiran Anda 

mengembara, atau jika Anda telah membaca beberapa halaman dan tidak dapat 

mengingat konten, segera mencari kata bahwa Anda telah lewat dan yang tidak bisa 

menentukan - ada akan menjadi satu. Cari kata di sebuah kamus dan menggunakannya 

dalam beberapa kalimat Anda sendiri, sampai Anda sudah familiar dengan itu.  

Jika Anda terus-menerus pergi kata-kata disalahpahami masa lalu gejala akan senyawa. 

Anda tidak akan hanya merasa kosong dan dicuci-out, Anda akan mulai tidak menyukai 

subjek. Hal ini tidak benar-benar menyenangkan lagi, itu membosankan Anda atau 
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mengganggu Anda. Jika Anda melanjutkan lebih jauh lagi Anda akan mulai mengeluh 

dan menyalahkan subjek atau orang lain untuk masalah Anda. Dan akhirnya Anda akan 

pergi, Anda akan turun subjek dan tidak ingin kembali ke sana. Jika Anda dipaksa untuk 

terus belajar Anda mungkin mengembangkan cara-cara menghafal materi dan bahkan 

lulus tes. Tapi, Anda tidak lagi dengan itu, dan Anda tidak akan dapat menerapkannya.  

2. Membiasakan diri dengan subjek 

  

Seorang siswa mungkin bisa memberikan definisi sederhana dari kata dalam pertanyaan 

tetapi masih merasa artinya adalah sebuah abstraksi, dan tidak mampu berhubungan konsep 

untuk situasi dunia nyata. Untuk membantu mengkonkretkan pemahaman Anda mengenai 

kata yang Anda perlu berkonsultasi dengan Encyclopedia. Sebuah ensiklopedia yang baik 

akan membantu Anda untuk mendapatkan realitas lebih dari satu kamus menawarkan dan 

menjadi akrab dengan aplikasi praktis.  

Misalnya Anda bertemu teman di suatu tempat dan anda tidak tahu bagaimana untuk 

sampai ke sana. Anda tidak terbiasa dengan ini bagian dari kota. Anda bertanya polisi. 

Dia mengatakan, "Pergilah ke jalan ini, mengambil hak ketiga dan kemudian mengambil 

kedua dari kiri.” Tempat yang Anda inginkan adalah di sebelah kanan, sekitar setengah 

jalan jalan itu Sekarang. "Anda memiliki beberapa data, tapi tidak data Anda.  Anda tidak 

terbiasa dengan rute, atau bahkan yakin bahwa arah yang benar. Mungkin polisi 

melakukan kesalahan. Anda merasa tidak pasti, bertanya-tanya apakah Anda akan 

terlambat.  

Anda pergi ke jalan dan mengambil balik ketiga di sebelah kanan, sebelum bioskop. 

Anda pergi ke jalan itu dan mengambil kedua balik di sebelah kiri, hanya setelah pub 

besar. Sekitar setengah jalan menuruni jalan ini, di sisi kanan, adalah tempat yang Anda 

inginkan dan ada teman Anda menunggu Anda. Anda butuh sepuluh menit.  

Sekarang Anda tidak hanya memiliki data, Anda telah menggunakan dan Anda tahu itu 

benar. Anda diberitahu;. Ini Anda informasi yang Anda memilikinya. Anda tidak lagi 

pasti dan sekarang dapat mengatakan bahwa Anda sudah familiar dengan rute. Kau tahu 

bagaimana untuk sampai ke tempat itu dan Anda bisa memberikan arah (informasi) 

dalam kata-kata Anda sendiri, misalnya:  

"Kau pergi ke jalan ini dan berbelok ke kanan sebelum bioskop. Lalu belok kiri, tepat 

setelah pub besar. Tempat ini sekitar setengah jalan menyusuri jalan di sebelah kanan.” 

Dibutuhkan sekitar sepuluh menit.”  

Tentu saja, Anda tidak tahu bagaimana ke sana dari arah yang berbeda, tapi Anda sudah 

familiar dengan rute Anda.  

Dalam studi juga, perlu untuk menjadi akrab dengan subjek, sehingga Anda bisa 

menjelaskan dalam kata-kata Anda sendiri. Mendefinisikan kata-kata adalah langkah 

pertama, dan kemudian untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas melalui 
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penggunaan sebuah ensiklopedia atau melalui jenis lain membaca latar belakang yang 

sesuai dan penelitian.  

Untuk membantu dalam pemahaman Anda tentang materi ini membantu untuk parafrase 

dan menyatakan kembali bagian-bagian dalam kata-kata Anda sendiri, untuk menjelaskan 

dan meringkas apa yang Anda rasakan adalah signifikan.  

3. Menerapkan data 

  

Langkah selanjutnya adalah untuk dapat menunjukkan informasi, menggunakan item 

demonstrasi. Bila Anda menunjukkan ide, Anda membiarkan bagian ide direpresentasikan 

oleh benda-benda fisik, seperti kertas-klip, mug, atau pena, dll Dengan menggunakan item 

ini, Anda dapat menunjukkan kepada orang lain pemahaman Anda tentang subjek dan 

berpikir tentang subjek sendiri, khususnya bagaimana berhubungan satu item ke yang lain, 

tanpa menjadi terlalu introspektif dan melakukan semuanya di kepala Anda.  

Untuk mengambil contoh yang sangat sederhana, dalam rangka untuk menunjukkan "pria 

naik kuda," Anda bisa mengatakan, "adalah pena ini kuda" dan "ini klip kertas adalah 

manusia," meletakkan klip kertas di pena dan memindahkan mereka sekitar. Jadi gunakan 

item demonstrasi untuk membantu diri Anda untuk memahami ide dari program tersebut 

dan menerapkan informasi untuk kehidupan nyata.  

Mahasiswa belajar untuk menerapkan data dengan demonstrasi, memikirkan contoh, 

melakukan latihan praktis dan sedang diuji pada pemahamannya. Setelah melakukan ini, 

pelajar dapat merasa yakin tentang menggunakan data dalam kehidupan sehari-hari.  

Cara lain untuk menyeimbangkan pentingnya bahan tertulis dengan substansi dunia nyata 

adalah untuk menonton video pada subjek, untuk membuat gambar, diagram dan model, 

dan menonton demonstrasi ke salah satu metode penerapan subjek atau lebih baik untuk 

memiliki kesempatan untuk langsung menempatkan mereka ke dalam tindakan melalui 

latihan praktis.  

” Jika ada kesempatan cukup untuk menerapkan ide-ide mengajar di kursus di latihan 

yang mensimulasikan situasi dunia nyata, ini menyebabkan ketidakseimbangan: ". Itu 

semua penting tapi praktik tidak" sebuah frustrasi yang  

Data perlu dievaluasi. Hanya karena beberapa buku teks memberitahu Anda sesuatu yang 

tidak berarti bahwa Anda harus menerimanya. Ini mungkin masih terang-terangan salah, 

mungkin tidak ada hubungannya dengan Anda, atau Anda mungkin perlu menyesuaikan 

datum untuk Anda gunakan sendiri.  

Mengevaluasi bagaimana data berlaku bagi Anda juga merupakan alat yang sangat baik 

untuk peningkatan pemahaman. Jika Anda melihat bagaimana setiap informasi berkaitan 

dengan situasi anda, anda memiliki cara menggenggam itu realistis. Anda dapat 
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memasukkannya ke kerangka acuan Anda saat Anda pergi bersama.  

Saat ini, pendidikan adalah bias terhadap pemikiran bukan tindakan. Ide tindakan dalam 

kaitannya dengan subyek banyak mungkin cukup asing bagi banyak siswa. Pendidikan 

formal sering memungkinkan siswa untuk kata-kata mulut dan deskripsi yang berarti apa-

apa bagi mereka. Mahasiswa dapat melafalkan atau menulis jawaban dalam kata-kata 

yang benar, maka guru menganggap bahwa murid mengetahui semua yang perlu 

diketahui tentang subjek ini. Di permukaan ini tampaknya menjadi bentuk pendidikan, 

tetapi dalam hal Pikiran Pengembangan tidak. Di sini, kita tidak peduli dengan 

rekapitulasi hanya fakta, siswa diharapkan fakta USE.  

Pendidikan modern mengabaikan latihan. Sebagian besar terdiri dari menggenggam 

sesuatu di semacam sandungan cara. Hal ini menjadi dasar dari hal berikutnya untuk 

dipelajari, dan proses terus sehingga kemampuan praktis kecil di akhir kursus. 

'Overlearning' Konsep telah hilang. Sebaliknya ini diganti dengan 'oversignificance,' 

suatu urutan yang tak ada habisnya informasi intelektual yang karena belum dimasukkan 

ke dalam praktek sangat segera terlupakan.  

Untuk belajar menyanyi, memainkan alat musik, belajar bahasa baru atau berpikir dengan 

pikiran yang terlatih, dan untuk melakukan ini dengan kemampuan diatas rata-rata, 

membutuhkan ratusan jam praktek, banyak yang dalam bentuk latihan berulang atau 

latihan. Ini persyaratan untuk latihan tidak dapat diabaikan jika Anda ingin mendapatkan 

keuntungan positif dalam kemampuan.  

Dalam tentara, waktu yang cukup lama dihabiskan untuk mengambil pistol Anda untuk 

potongan dan meletakkan kembali bersama lagi, dan sejenisnya kegiatan. Demikian juga 

dalam menyanyi ada latihan, latihan, latihan. Ketika sebuah perilaku atau keterampilan 

overlearned cenderung menjadi otomatis, yang selanjutnya tidak dapat terganggu dalam 

situasi stres. Menembak akan dapat memperbaiki senjatanya dalam pertempuran stres dan 

penyanyi tidak akan menunda stroke oleh apa pun yang terjadi antara para penonton.  

Kebiasaan baru membutuhkan koneksi baru dalam otak dan ini membutuhkan kerja 

dalam bentuk latihan praktis. Latihan mengandalkan prinsip overlearning untuk gaya 

mereka.  

Pikiran manusia terdiri dari lapisan program (semacam kebiasaan khusus), yang 

semuanya telah overlearned sampai mereka otomatis. Sebuah aspek dari Pikiran 

Pengembangan terdiri dari penambahan lapisan tambahan pemrograman dan efektivitas 

program yang lebih besar. Untuk menjadi otomatis dan untuk mengoperasikan alami dan 

tepat, program ini harus overlearned, dan ini dilakukan dengan mempraktikkan latihan 

sampai kompetensi mudah dan tidak lagi membutuhkan usaha sadar.  

Demikian pula, jika keterampilan baru tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, 

melainkan kebiasaan lama kembali ke, keterampilan akan dilupakan dan hilang. Apapun 

Anda belajar, mencari cara-cara yang Anda dapat menerapkan ide-ide dalam hidup Anda 

dan kemudian melakukan hal itu, mencoba mereka dan melihat apa yang terbaik untuk 
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Anda. Hal ini juga akan berfungsi untuk mengekspos kesalahpahaman yang Anda miliki 

tentang arti dari bahan - jika prinsip tidak berlaku dan bekerja untuk anda di dunia nyata 

maka baik prinsip ini tidak berlaku dan karena itu sendiri pada kesalahan atau Anda 

belum sepenuhnya memahami prinsip dan sehingga tidak dapat menerapkannya 

sebagaimana dimaksud. Dengan bahan baik diteliti biasanya akan menjadi yang terakhir, 

sehingga kemudian Anda kembali dan merevisi pemahaman Anda.  

4. Mengisi kesenjangan-kesenjangan 

  

Dengan program yang dirancang dengan baik Anda bergerak maju satu langkah pada satu 

waktu. Memang, anda bisa melakukan apa pun jika Anda dapat lay out langkah-langkah dari 

tempat Anda berada ke mana Anda ingin pergi dan kemudian ikuti langkah-langkah satu per 

satu. Ketika Anda mempelajari sesuatu di gradien yang benar, setiap langkah dirancang 

untuk memasukkan sedikit lebih dari langkah sebelumnya. Ini akan mengharuskan Anda 

untuk memahami, mengetahui dan mampu menerapkan langkah-langkah sebelumnya dan 

oleh karena itu menuntut lebih dari Anda. Jika Anda mengikuti semua langkah yang Anda 

akan berakhir dengan tingkat keterampilan dan prestasi yang Anda inginkan.  

Tidak mungkin untuk berhasil dalam mempelajari subjek bila kursus tersebut telah hilang 

informasi dalam langkah, atau satu atau lebih langkah hilang, atau secara umum, terlalu 

curam kurva belajar. Solusi di sini adalah untuk berkomunikasi dengan tutor, untuk 

memperoleh informasi yang hilang atau untuk meminta langkah-langkah perantara yang 

menjelaskan lebih sederhana dan jelas bagaimana untuk mencapai hasil praktis. Jika ini 

jenis komunikasi tidak mungkin, maka kita perlu untuk mendapatkan bahan lebih lanjut 

mengenai subyek dengan penulis lain, yang memberikan informasi yang kurang dan 

penjelasan.  

Seringkali, bagaimanapun, tidak begitu banyak bahan penelitian yang bersalah sebagai 

yang kondisi kronis telah timbul di mana ada kata-kata banyak disalahpahami. 

Meninggalkan ini kosong signifikan dalam pemahaman siswa, sehingga informasi lebih 

lanjut dalam tahap berikutnya tentu saja kemudian tampak dimengerti, dan siswa yang 

cenderung merasa terasing dari kursus dan kritis itu. Akhirnya ini dapat mengakibatkan 

titik di mana siswa kursus daun (atau dikeluarkan) dan ia mungkin enggan untuk pernah 

mencoba untuk mempelajari subjek yang sama lagi.  

Dalam sistem tradisional pendidikan, anak harus tinggal di sekolah sebagai persyaratan 

hukum. Efek di atas mungkin terjadi, tetapi karena para siswa tidak dapat menarik dari 

program mereka, bukan menarik minat dan perhatian. Mereka akan pada dasarnya 

mendirikan sub-kepribadian, mampu menerima dan mengingat kata-kata dan memberi 

mereka kembali pada permintaan. Sering, sekolah formal mengajarkan siswa bagaimana 

menjadi ada tanpa benar-benar mengikuti apa yang diajarkan. Ketika seorang siswa 

beroperasi pada sub-kepribadian dengan cara ini, dia mungkin seorang mahasiswa cepat 

yang dapat mempelajari isi verbal tentu saja yang cukup cepat dan dapat lulus ujian, 

tetapi informasi ini akan segera dilupakan dan dia akan mampu untuk menerapkan semua 
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itu dalam kehidupan sehari-hari.  

Kunci untuk menguji pemahaman siswa adalah melalui demonstrasi, baik melalui 

perwakilan benda kecil di meja, dengan gambar dan diagram, pemodelan, atau 

menggunakan benda-benda yang sebenarnya sedang dibahas. Setiap glibness verbal akan 

menghilang dan tingkat nyata pemahaman akan terjadi. Mengapa demikian? Siswa yang 

telah melalui karir pendidikan mereka dengan kata-kata menghafal, masih mampu 

mempertahankan sikap bahwa subjek tidak benar-benar ada hubungannya dengan 

mereka. Ini adalah sikap yang banyak orang telah diambil dalam kaitannya dengan seni, 

sejarah pengetahuan subyek, agama dan sastra. Mahasiswa tidak ada dalam arti lengkap, 

ia bermain rekaman apa yang dia dengar. Namun, saat Anda berkata: "menunjukkan 

bahwa," adalah mekanisme pemutaran nya override. Seorang siswa sebenarnya harus ada 

dalam rangka untuk memanipulasi obyek untuk menggambarkan pemahamannya tentang 

prinsip.  

Jika Anda belajar sesuatu di terlalu curam gradien, Anda akan terkena oleh kebingungan 

dan kewalahan. Dalam keadaan kebingungan yang Anda butuhkan untuk mencengkeram 

sesuatu yang pasti dan tetap, dan dari sana ke reorientasi diri sendiri. Jadi, jika studi Anda 

rawa bawah, kembali ke titik di mana Anda melakukan dengan baik, menjernihkan 

pemahaman Anda (mendefinisikan kata-kata disalahpahami dengan bantuan kamus dan 

ensiklopedia dan pengujian pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip dengan 

demonstrasi) dan jika mungkin mengenali dimana anda pergi dari trek sebelumnya, dan 

kemudian memulai lagi dari titik itu.  

Setiap subjek bisa tampak membingungkan pada awalnya. Tapi seperti Anda membangun 

sebuah struktur informasi yang jelas dipahami itu akan menjadi kurang dan kurang 

membingungkan. Dalam mempelajari Anda sedang membangun sebuah struktur realitas 

diterima tentang subjek ini. Sebagai struktur yang mengembang, Anda akan menjadi 

lebih dan lebih mampu menangani kebingungan dalam subjek.  

 

Bagaimana Pikiran Program Studi Pengembangan 

  

Perlu dicatat bahwa mahasiswa otak kiri dominan akan cenderung untuk mendekati kursus dalam 

mode linier. Ia akan mulai dengan item pertama dan bekerja di atasnya, lalu pergi ke kedua, dan 

seterusnya, sampai dia mencapai akhir. Sebaliknya pendekatan berotak kanan adalah siklik: 

siswa akan sampel kursus di berbagai entry point, dia bahkan mungkin dimulai pada akhir dan 

bekerja mundur, dan ia akan melakukan sedikit ini dan sedikit itu, bekerja melalui Tentu saja 

beberapa kali. Ada banyak yang harus dikatakan untuk pendekatan siklik jika semua bahan yang 

akhirnya tertutup, tetapi tidak jika bahan yang tidak terjawab keluar, karena program yang 

dirancang dengan baik adalah hierarkis dalam struktur, satu keterampilan memfasilitasi 

berikutnya. Dengan pemikiran ini saya sarankan kepada anda sebagai berikut:  

1. Pertama, Anda harus membaca materi seperti novel, untuk mendapatkan gambaran umum 

dan melihat apa yang akan datang. Ketika Anda melakukan hal ini adalah penting bahwa 

kata-kata asing dicari dalam kamus, dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang 
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penuh teori dan apa yang diharapkan.  

2. Maka Anda harus mulai bekerja di lapangan. Idealnya, karena kursus ini hierarkis di 

alam, Anda harus mulai dengan item pertama, dan terus dalam urutan yang diberikan. 

Sebuah dataran tinggi kinerja harus dicapai pada setiap item sebelum pindah ke 

berikutnya. Artinya, mencapai tingkat kompetensi yang Anda sudah puas dengan dan 

kemudian berpindah (untuk kembali kemudian di jalankan berikutnya melalui bahan).  

Terlepas dari IQ nya, siswa cenderung memiliki tingkat kompetensi tertentu. Ini adalah tingkat 

fungsi kognitif di mana ia merasa mampu dan lengkap. Kita cenderung untuk menjadi sukses 

dalam menghindari situasi yang dapat menyebabkan kita untuk beroperasi di atas tingkat ini. 

Bahkan kita belajar menjadi begitu pandai dalam hal ini bahwa kita jarang dibuat merasa tebal 

atau bodoh. Namun, Mind Pembangunan hanya akan bekerja jika Anda terus-menerus didorong 

melampaui tingkat kompetensi Anda. Perasaan kebodohan adalah hasil dari penghalang. Ini 

memang umpan balik Anda sebagai adanya penghalang dan dengan ini kesadaran Anda berada 

dalam posisi untuk memahami dan menghadapinya. Dengan rajin berlatih latihan yang tepat 

Anda akhirnya akan melewati penghalang ini dan beralih ke tingkat yang lebih tinggi 

kompetensi. Pekerjaan lebih lanjut akan mendorong Anda untuk batas tingkat baru, dan 

sebagainya.  

Kecuali seorang siswa telah melakukan pekerjaan sekurang-kurangnya 75 jam saja yang mereka 

tidak bisa dikatakan telah melakukannya. Beberapa siswa mungkin memerlukan 150 jam untuk 

mencapai titik akhir yang baik, yang cukup untuk dapat menerapkan ketrampilan dalam 

kehidupan sehari-hari mereka dengan kompetensi bawah sadar. Anda mencoba mengubah 

kebiasaan buruk seumur hidup dan kebiasaan ini tidak dapat diubah dalam sehari.  

Bekerja di dimensi murni mental dapat muncul untuk memproduksi hasil yang tiba-tiba; bekerja 

di tingkat ini diarahkan mendapatkan siswa untuk berubah pikiran. Setelah seorang siswa telah 

melepaskan pandangan tetap, ia telah berubah pikiran, dan jika sudut pandang tetap benar telah 

menemukan mental block akan membubarkan diri. Hal ini dapat terjadi tiba-tiba karena semua 

siswa harus lakukan adalah mengubah / pikirannya. Bekerja pada tingkat pikiran akan 

menangani sikap, emosi, dan sensasi yang tidak diinginkan dan nyeri. Hal ini dapat 

meningkatkan beberapa jenis memori, terutama memori jangka-panjang pengalaman pribadi. 

Lupa keterampilan dan bahasa bahkan dapat dipulihkan. Tapi ini cepat hilang kecuali sebuah 

tahap pendidikan diterapkan, sesegera mungkin setelah rilis. Jika perilaku banyak akan tetap 

tidak berubah, karena perilaku diberi kekuatan oleh kebiasaan. Ini adalah keterbatasan dari 

semua terapi yang bekerja hanya pada tingkat pikiran dan mengabaikan dimensi perilaku. 

Kecuali dimensi lebih lanjut ditangani, kasus keuntungan akan subjektif saja.  

Otak adalah hamba pikiran. Patologi telah menunjukkan kasus-kasus di mana seorang individu 

telah kehilangan kemampuan untuk membaca dan menulis melalui cedera pada belahan otak kiri, 

tetapi telah dapat kembali kemampuan ini dengan pelatihan bagian lain dari otak untuk 

mengambil alih fungsi ini.  

Fakta ini penting. Pikiran dapat mempengaruhi otak, dan otak hanya alat pikiran - alat yang 

paling penting tetapi hanya alat tetap. Kita bisa memperbaiki alat ini dan meningkatkan 
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fungsinya.  

Pada umumnya, terapi beroperasi pada tingkat pikiran menghasilkan efek pada tingkat itu. Untuk 

menghasilkan perubahan di tingkat otak (perilaku dan perubahan kinerja) memerlukan latihan 

yang tepat dan latihan praktis. Dan jumlah perubahan secara langsung proporsional dengan 

intensitas, frekuensi dan durasi dengan teknik-teknik yang diterapkan. "Satu-satunya jalan keluar 

adalah cara melalui."  

GOLDEN ATURAN: Ketika mempelajari kursus Pikiran Pengembangan, dan memang, setiap 

kali membaca bagian-bagian yang ingin Anda memahami dan menggunakan, pastikan untuk 

tidak pernah melewati sebuah kata atau konsep yang Anda tidak mengerti. Jika Anda melewati 

sebuah kata disalahpahami atau konsep, sisa teks mungkin akan menjadi dimengerti, dan Anda 

akan merasa terganggu dan bosan. Jika layak dibaca sama sekali, maka Anda berutang kepada 

diri sendiri untuk mendefinisikan kata apapun yang anda tidak yakin, atau menemukan kata 

disalahpahami dalam konsep yang jelas dan memilah yang keluar sebelum pergi lebih jauh. Jika 

studi Anda rawa bawah, kembali ke tempat Anda lakukan dengan baik, menjernihkan 

pemahaman Anda dan mulai lagi dari titik itu.  

Bila Anda ingin mempelajari sesuatu (atau Anda perlu belajar itu), tidak banyak yang terjadi 

sampai Anda melakukan sesuatu - latihan, pengulangan mungkin, dan belajar dari kesalahan-

kesalahan Anda. Tentu saja latihan yang diberikan merupakan kepentingan utama. Anda juga 

dapat meringkas informasi, jelaskan kepada orang lain dan untuk diri sendiri!), (Uji diri Anda 

pada apa yang Anda ingat, menerapkannya untuk memecahkan masalah, dll Ini kemudian 

penting untuk mencerna dan memahami apa yang telah dilakukan, untuk memperdalam Anda 

belajar. Hal ini diperkuat ketika Anda mendapatkan umpan balik: Teman-orang reaksi lain, 

pujian, atau kritik. Umpan balik ini membantu untuk menjelaskan apa yang Anda masih perlu 

belajar, cara terbaik untuk pergi tentang beberapa latihan lebih lanjut, dan sebagainya.  

Paling penting dari semua, adalah penting untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari dalam 

kehidupan sehari-hari Anda, dan untuk terus melakukannya sampai hal itu telah menjadi 

kebiasaan yang terpasang. Dikatakan biasanya membutuhkan 21 aplikasi untuk memasang 

sebuah kebiasaan baru. Tanpa proses ini - yang berlaku untuk semua yang Anda pelajari 

termasuk wawasan dari perkembangan pribadi Anda - Informasi baru sementara dan membuat 

sedikit perbedaan terhadap perilaku Anda dan keberhasilan dalam jangka panjang. Namun 

dengan aplikasi sadar dan terfokus terhadap apa yang Anda pelajari, apa saja dapat dicapai dalam 

hidup Anda!  

 

3. Menetapkan Tujuan  
Bab 3 - Menetapkan Tujuan 

  

Kami termotivasi untuk bertindak dalam rangka memperoleh hal-hal yang kita merasa kita butuhkan dan 

inginkan. Dalam kehidupan ada berbagai keinginan seperti: kelangsungan hidup dan keamanan 

kebutuhan (termasuk kesehatan, makanan seks, dan tempat tinggal), kebutuhan sosial (milik dan 

memiliki pengaruh atas situasi seseorang dalam masyarakat), ego kebutuhan (untuk harga diri dan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter2.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjUlzCf3JQmXfMIj8vz4SPX6M2nfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter2.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjUlzCf3JQmXfMIj8vz4SPX6M2nfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter2.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjUlzCf3JQmXfMIj8vz4SPX6M2nfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter3.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhibZQk5XjGxGoTchfE0k5MXqKJ7Iw
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lainnya menghormati orang), dan pemenuhan kebutuhan (untuk mengekspresikan diri dan mencapai 

potensi penuh kita).  

Sebuah langkah awal yang diperlukan dalam mempelajari subjek adalah untuk 

mempertimbangkan apa yang Anda targetkan untuk dan apa kebutuhan Anda mencoba untuk 

memenuhi:  

"Apa yang saya benar-benar ingin dapatkan dari kursus ini?"  

Sejelas mungkin. Ketika Anda belajar, selalu mengingatkan diri ini untuk melakukan tujuan 

kursus, karena ini akan membuat Anda pada target.  

Berikut adalah beberapa panduan yang berguna untuk memperjelas tujuan Anda:  

1. Negara Tujuan Anda setepat mungkin. Pertimbangkan bagaimana Anda akan tahu kapan tujuan 
Anda telah tercapai. Ini akan memastikan bahwa tujuan Anda sudah cukup realistis dan spesifik.  

2. Tanyakan pada diri Anda apakah ada tujuan senior mengintai di belakang tujuan jelas anda: 
tanyakan mengapa yang anda inginkan apa yang Anda inginkan. Pastikan bahwa tujuan-tujuan 
tersebut tidak bertentangan dengan satu sama lain.  

3. Negara target waktu yang ingin Anda gunakan untuk mencapai hal ini dan memberikan alasan 
Anda mengapa.  

4. Jadilah jelas bahwa anda ingin hal ini untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain.  
5. Identifikasi semua tantangan yang Anda hadapi dalam rangka untuk mencapai tujuan Anda.  
6. Kerja rencana Anda tentang bagaimana Anda akan mengelola masing-masing tantangan dan 

mengidentifikasi sumber daya (baik di dalam diri Anda dan eksternal), Anda akan memanggil 
untuk membantu Anda.  

7. Akhirnya menanyakan apakah ada sesuatu yang dapat menghentikan Anda mencapai tujuan 
Anda sekarang.  

Membangun tidak hanya tujuan Anda, tetapi alasan Anda untuk itu. Ini mungkin bahwa Anda 

hanya ingin untuk mendapatkan lebih banyak uang atau memiliki lebih menyenangkan. Atau 

mungkin keinginan untuk mengubah keadaan Anda saat ini atau menjadi apa yang anda 

bayangkan untuk menjadi orang yang berpendidikan lebih baik.  

Katakan pada diri sendiri kebenaran tentang motif Anda sendiri. Berbaring tujuan Anda dan 

mulai bekerja dengan tekad yang masuk akal. Kepercayaan diri, bagi Anda adalah bos sendiri. 

nda tidak lagi seorang anak untuk diintimidasi, Anda adalah seorang dewasa dalam 

mengendalikan belajar Anda sendiri. Dan Anda adalah pelanggan: kursus dan mereka yang 

melakukan itu ada untuk melayani dan membantu Anda.  

Setiap kali Anda memulai pada proses belajar, tetap tunduk sederhana, Anda tidak pernah benar-

benar tahu di mana itu akan mengarahkan Anda. Anda menetapkan pemandangan Anda dan 

membuat rencana Anda, tetapi dunia ini sangat tidak terduga ... dengan membuka pikiran Anda 

untuk pengetahuan Anda mengundang kehidupan untuk menyentuh Anda dalam cara-cara baru, 

peluang baru untuk muncul yang tidak pernah bisa diramalkan, dan bagi Anda untuk memiliki 

tingkat baru yang mempengaruhi dunia di sekitar Anda. Bukan saja pengetahuan membantu 
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Anda beradaptasi dengan perubahan, hal ini membantu Anda untuk membuat itu.  

Konsentrasi  

Berpikir memiliki citra suram. Banyak orang cenderung melihat pemikiran sebagai semacam 

membosankan mental daripada sebagai aktivitas membebaskan. Mungkin pandangan ini berasal dari 

masih sekolah saat kami diberitahu "Konsentrat dan membayar perhatian atau yang lain." Mematuhi 

perintah ini diperlukan alis berkerut dan bahu membungkuk. Gambaran yang benar konsentrasi namun 

sangat berbeda. biasanya dalam keadaan santai dan menikmati aktivitas mereka. Proses konsentrasi 

adalah dikontrol mengembara dari pikiran, dari tunduk pada ide-ide yang berhubungan dan kembali lagi 

ke subjek. Untuk berpikir kreatif adalah seperti juggling: bola lebih Anda mendapatkan di udara, semakin 

besar kesempatan melihat pola baru muncul. Pikiran perlu menarik banyak sumber daya perusahaan 

serta instruksi saat ini.  

Sadar, Anda dapat mengarahkan pikiran Anda dalam arah tertentu tetapi kemudian anda perlu 

membiarkannya mengambil dan memilih dari dunianya ide. Pikiran kita perlu memindai seperti 

mata kita lakukan. Bentuk tetap konsentrasi asing untuk proses mental kita dan benar-benar 

berbahaya. Ketika kita berpikir cerdas dan kreatif, seperti kita perlu lakukan saat kita belajar, kita 

penyatuan ide relevan bersama-sama banyak, Teman-orang kami sendiri dan lainnya. Original 

berpikir pasti berasal untuk sebagian besar dari, ide pikiran dan penemuan dari orang-orang 

sebelum kita, dari siapa kita telah belajar.  

Kami adalah individu dalam garis panjang usaha manusia. Orang-orang yang menulis bahan-

bahan belajar Anda sedang mencoba untuk menjatuhkan kebijaksanaan susah payah orang lain 

sebelum mereka. Jika Anda beruntung Anda akhirnya dapat menambahkan untuk proses ini. 

Tetapi hanya untuk berbagi dalam pengetahuan yang besar lalu lintas adalah kenikmatan itu 

sendiri. Anda memang akan menemukan bahwa pikiran tidak perlu membosankan dan dapat 

menggembirakan dan membebaskan.  

 

Catatan: Anda dapat sangat meningkatkan kemampuan Anda untuk berkonsentrasi secara efektif 

dengan melakukan Mind Pengembangan Kursus Konsentrasi: Mendidik Will. Sangat disarankan 

agar Anda pergi untuk memperoleh keterampilan ini, yang akan sangat melengkapi kemampuan 

baru belajar.  

 

4. Teknik Membaca  
Bab 4 - Teknik Membaca 

  

Membaca tidak hanya mencakup pengakuan dan asimilasi dari isi tertulis, tetapi juga pengertian, 

pemahaman, retensi, ingat dan komunikasi.  

Pendekatan yang paling umum untuk mempelajari teks baru 'mulai dan bekerja keras' 

pendekatan. Pembaca membuka buku pada 1 halaman dan membaca sampai akhir. Hal ini 

mungkin tampak pendekatan yang paling jelas, karena memang diperlukan ketika membaca 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course3.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiqC0V5sYxeem5ZDLoMHQjeXJCiEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter3.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhibZQk5XjGxGoTchfE0k5MXqKJ7Iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter3.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhibZQk5XjGxGoTchfE0k5MXqKJ7Iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter3.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhibZQk5XjGxGoTchfE0k5MXqKJ7Iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter4.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiCH2IkS9SRQjwyu25cgreFh-mt5A
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novel fiksi, tetapi ketika mempelajari bahan ajar itu adalah tidak efisiennya penggunaan 

pengetahuan siswa dan waktu dan memiliki sejumlah kelemahan:  

1. Waktu mungkin sia-sia pergi atas materi yang sudah akrab, atau yang tidak relevan 

dengan penelitian yang bersangkutan, atau yang mungkin lebih mudah diringkas nanti.  

2. Pembaca tidak memiliki perspektif keseluruhan sampai ia selesai teks, dan mungkin tidak 

bahkan kemudian.  

3. Setiap informasi yang disimpan biasanya tidak terorganisasi, melainkan jarang 

terintegrasi dengan sisa buku atau dengan seluruh tubuh murid pengetahuan.  

Pendekatan linier untuk belajar seperti pergi berbelanja dengan sistematis berjalan di sepanjang 

jalan masing-masing, pergi ke setiap toko, berharap menemukan sesuatu tetapi tidak tahu apa.  

Pendekatan holistik untuk mempelajari sejajar dengan aktivitas normal belanja: satu menyiapkan 

daftar dari apa yang dibutuhkan, pergi hanya menyusuri jalan-jalan yang relevan (melihat jendela 

toko lain yang menuju dalam kasus mereka berisi item yang tidak terduga bunga), dan kunjungan 

hanya toko yang berisi semua hal yang perlu, dengan waktu dan energi untuk cadangan.  

In-Depth Reading 

  

Dengan survei awal atau pra-membaca (scanning cepat melalui teks), salah menangkap konteks 

dan konsep-konsep utama yang sedang disajikan. Pembacaan mendalam yang mengikuti 

membutuhkan pemikiran kritis dan analitis untuk menafsirkan, mengevaluasi, hakim, dan 

merefleksikan informasi dan ide. Ada empat aspek utama untuk membaca secara mendalam:  

1. Mengumpulkan fakta-fakta dan ide.  

2. Sortasi fakta dan ide-ide untuk kepentingan relatif dan hubungan mereka satu sama lain.  

3. Mengukur ide-ide terhadap basis pengetahuan yang ada seseorang.  

4. Sebuah proses seleksi, memisahkan ide menjadi orang-orang yang ingin Anda ingat atau 

bertindak atas, dan ide-ide yang ingin Anda menolak.  

Teknik membaca mendalam adalah bentuk diri-pertanyaan. Saat kita membaca kita mencoba 

untuk menjawab pertanyaan BAGAIMANA dan MENGAPA bersama-sama dengan saran 

tersirat: menjelaskan, menguraikan, mengevaluasi, menafsirkan, menggambarkan, dan 

menentukan.  

Ketika membaca non-fiksi dan bahan serius lainnya, prosedur lengkap adalah sebagai 

berikut:  

1. Menetapkan Tujuan  

Jawab pertanyaan berikut dengan hati-hati dan selengkap mungkin:  

Apa yang saya ingin belajar dari bahan ini?  

Jawaban Anda atas pertanyaan ini tujuan Anda untuk membaca. Ini mungkin membantu pada 

tahap ini untuk meninjau pengetahuan Anda saat ini dari subjek. Harapan ini meningkat dari apa 
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yang akan datang, dan memaparkan kesenjangan dalam pengetahuan seseorang dan keinginan 

yang sesuai untuk mengisi kekosongan.  

 

2. Survei  

Sebuah buku atau publikasi harus disurvei sebagai berikut:  

Baca judul, setiap sub judul, jaket ringkasan (dalam kasus buku), dan mengidentifikasi sumber 

publikasi, yaitu penulis dan penerbit.  

Baca tanggal publikasi atau hak cipta. Buku ini mungkin telah melampaui menjual perusahaan-

date dengan-, misalnya buku tentang motor listrik yang ditulis pada tahun 1950 akan menjadi 

tidak relevan, kecuali mungkin Anda mencoba untuk memperbaiki mesin pemotong rumput 

Nenek.  

Meganalisis Index. Konsep-konsep tertentu yang terdaftar dan cara di mana mereka terorganisir 

akan memberitahu Anda bisa penulis tertentu dan apakah buku tersebut akan mencakup ide-ide 

yang Anda mencoba untuk mendapatkan bijak. Sering, Indeks adalah panduan yang lebih baik 

untuk tujuan-tujuan selain halaman isi.  

Baca Pendahuluan. Hampir selalu tertulis terakhir, sering akan memberikan ringkasan yang 

sangat baik, dan biasanya sebuah pernyataan tujuan untuk buku dan catatan pada perspektif 

penulis pada subjek. Juga memindai Forward dan Pendahuluan.  

Bacalah Daftar Isi. Perhatikan urutan dan memeriksa ringkasan Bab. Ringkasan Bab adalah 

abstrak dari isi Bab. Mereka sering akan memberitahu Anda apakah atau bukan publikasi tertentu 

cocok untuk tujuan Anda.  

Langkah selanjutnya adalah melihat materi visual. Baca peta, grafik, ilustrasi, grafik, dan judul 

tebal.  

Dapatkan dekat merasakan isi sebenarnya buku itu dengan melihat awal dan akhir bab, judul 

Huruf dan hal lain yang menangkap mata - cetak tebal, bagian dicetak miring, dll bacalah 

ringkasan penulis mungkin telah disediakan. Jika ada pertanyaan studi di akhir setiap bab, Anda 

harus melihat ini juga. Ini akan memberikan indikasi tingkat buku tersebut dalam kaitannya 

dengan pengetahuan Anda saat ini.  

Sekarang Anda menyelesaikan langkah ini, kemudian memutuskan untuk menggunakan buku 

atau tidak.  

3. Revisi Tujuan Anda  

Setelah Anda telah disurvei materi dan memperoleh informasi lebih lanjut dan jika Anda telah 

memutuskan untuk menggunakan buku, kemudian merevisi tujuan awal Anda untuk membaca 

buku ini. Tanyakan kepada diri sendiri: Mengapa saya membaca ini tujuan? Ini akan spesifik 
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Anda belajar membangun.  

4. Studi di Kedalaman  

Menjaga dalam pikiran apa yang Anda ingin belajar, berspekulasi tentang apa materi yang akan 

Anda kirim. Mulailah membaca dengan kepuasan tujuan Anda dalam pikiran. Kadang-kadang 

tidak patut untuk mulai dari awal, sehingga memutuskan mana untuk mulai membaca. Tujuan 

keseluruhan Anda untuk membaca materi adalah pemandu yang terbaik. 

Catatan: cara di mana pengarang menyajikan ide-idenya akan meminta Anda mengubah tingkat 

suku membaca tepat, jika kamu ingin efisien. Bagian yang rumit, memperkenalkan konsep-

konsep terminologi dan baru, perlu dibaca dengan hati-hati, setiap kata dicerna. Bagian lain 

mungkin lebih mudah dan bisa dibaca melalui cukup cepat. Jika Anda terus membaca pada 

tingkat yang sama untuk waktu yang lama, itu merupakan indikasi yang baik bahwa Anda tidak 

membaca fleksibel dan bahwa Anda membiarkan diri Anda menjadi tidak efisien.  

Ini membantu untuk menandai atau menggarisbawahi kata-kata kunci dan konsep-konsep dalam 

buku itu sendiri, dengan pensil lunak yang dapat dengan mudah dihapus, untuk membantu 

review. Jika buku Anda sendiri, jangan takut untuk menggunakan pena stabilo warna yang 

berbeda, tetapi membantu memori dan membedakan tema yang berbeda dan topik. Anda juga 

dapat menambahkan Post-it notes untuk merangkum pemahaman dan wawasan tentang bagian 

kunci.  

Bersiaplah untuk menghilangkan bagian yang tidak relevan, sudah akrab, padding, pengulangan, 

usang, atau kelebihan contoh. Juga menolak argumen palsu, seperti: generalisasi dari yang 

khusus, tempat palsu; sumber terdefinisi, penyalahgunaan statistik, dll  

Terus bertanya WHO, MENGAPA, BAGAIMANA, DIMANA, KAPAN dan APA pertanyaan, 

sebagai sebuah dialog interaktif antara diri sendiri dan bahan kajian, untuk mengekstrak fakta 

penting.  

Who adalah pertanyaan yang membantu Anda untuk terus dalam pikiran setiap orang-orang 

penting.. Mengapa mengklasifikasikan tujuan  Bagaimana mengklasifikasikan penyebab dan 

efek urutan, urutan waktu, atau proses instruksi prosedur atau dimana informasi baru cocok ke 

dalam hidup Anda. Poin pertanyaan Dimana mana tindakan tersebut mengambil tempat atau di 

mana informasi baru dapat digunakan. Para Ketika pertanyaan bisa kedua menunjukkan ketika 

subjek terjadi dan ketika Anda dapat menggunakan informasi. Akhirnya, Pertanyaan apa 

memungkinkan Anda untuk mengambil survei cepat pengetahuan Anda saat ini.  

Ambil istirahat secara teratur setiap tiga puluh atau empat puluh menit. Setelah setiap istirahat 

istirahat, mengambil menit untuk meninjau pekerjaan sebelumnya: ini mengkonsolidasikan 

retensi.  
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5. Evaluasi  

Menjelaskan hal-hal yang telah Anda pelajari dengan fokus pada tujuan utama Anda. Pikiran 

Anda dapat diatur dengan cara berikut:  

 Negara ide yang paling penting atau konsep yang berkaitan dengan tujuan membaca 

Anda.  

 Daftar kata kunci yang berhubungan, fakta, dan informasi dalam urutan kepentingan - 

menggunakan beberapa kata mungkin - yang berkaitan dengan tujuan belajar Anda.  

 Akhirnya, menuliskan kata-kata penting atau frase yang berhubungan dengan ide-ide 

yang tercantum di atas. Hal yang paling penting untuk mencatat orang-orang kunci, 

peristiwa penting, tempat, dan tanggal. Ini akan bertindak sebagai pelari pikiran atau 

petunjuk memori.  

 

5. Kata Kunci Memperhatikan  
Bab 5 - Mencatat Kata Kunci 

  

Banyak orang tidak puas dengan catatan mereka mengambil. Mereka menyadari bahwa mereka 

mengambil kata terlalu banyak, yang pada gilirannya membuat sulit untuk mendapatkan 

gambaran umum. Mereka menemukan kesulitan untuk memilah fakta-fakta penting keluar dari 

kuliah, rapat atau bahan pembelajaran. Sangat sedikit orang yang memiliki pelatihan yang 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter4.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiCH2IkS9SRQjwyu25cgreFh-mt5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter4.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiCH2IkS9SRQjwyu25cgreFh-mt5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter4.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiCH2IkS9SRQjwyu25cgreFh-mt5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter5.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhj25Yg2tDJDQKtQTVadHCoMUV7dcA
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memuaskan pada catatan yang efektif mengambil, sehingga tujuan bab ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan ini.  

Asosiasi memainkan peran yang dominan dalam hampir setiap fungsi mental, dan kata-kata 

sendiri tidak terkecuali. Asosiasi Otak secara berbeda serta linear, membawa pada ribuan 

tindakan yang berbeda pada saat yang sama, mencari, memilah dan memilih, yang berkaitan dan 

membuat sintesis sebagai ia pergi bersama, menggunakan kiri dan otak kanan fakultas. TJadi 

seseorang sering menemukan bahwa dalam percakapan, pikirannya tidak hanya bersikap secara 

linear, tapi balap di dalam arah yang berbeda, mengeksplorasi untuk menciptakan ide-ide baru 

dan mengevaluasi konsekuensi dari apa yang dikatakan. Meskipun satu baris kata-kata yang 

keluar, sebuah proses yang berkelanjutan dan sangat kompleks terjadi di pikiran seluruh 

percakapan. Pada saat yang sama perubahan halus dalam intonasi, posisi tubuh, ekspresi wajah, 

bahasa mata, dan sebagainya, diintegrasikan ke dalam proses secara keseluruhan.  

Demikian pula pendengar atau pembaca tidak hanya mengamati daftar panjang kata-kata, ia 

adalah menerima setiap kata dalam konteks ide-ide dan konsep yang mengelilingi, dan 

menafsirkan dengan cara yang unik, membuat evaluasi dan kritik didasarkan atas pengetahuan 

sebelumnya nya , pengalaman dan keyakinan. Anda hanya harus mempertimbangkan kata yang 

sederhana dan mulai mengenali asosiasi yang datang ke dalam pikiran Anda, untuk melihat 

bahwa ini benar.  

Kata-kata yang memiliki kekuatan terbesar asosiatif dapat digambarkan sebagai Kata Kunci. Ini 

adalah beton, kata-kata tertentu yang merangkum arti dari kalimat sekitarnya atau kalimat. 

Mereka menghasilkan gambar yang kuat, dan karena itu lebih mudah untuk diingat. Ide-ide 

penting, kata-kata yang paling mengesankan dan berisi inti dari kalimat atau paragraf adalah 

kata-kata kunci. Sisa dari kata-kata yang terkait deskripsi, konstruksi tata bahasa dan penekanan, 

dan ini materi kontekstual umumnya lupa dalam beberapa detik, meskipun sebagian besar akan 

datang ke pikiran ketika kata kunci ditinjau.  

Karena lebih besar konten bermakna mereka, kata-kata kunci cenderung untuk 'mengunci' 

informasi lebih lanjut dalam memori dan merupakan 'kunci' untuk mengingat ide-ide yang 

terkait. Gambar yang mereka hasilkan lebih kaya dan memiliki asosiasi lebih. Mereka adalah 

kata-kata yang diingat, dan ketika ingat, mereka 'membuka' artinya lagi.  

Ketika seorang anak mulai berbicara, ia mulai dengan kata-kata kunci, khususnya nomina beton, 

merangkai mereka bersama-sama langsung - misalnya, 'bola Pepe' atau 'Anne lelah'. Hal ini tidak 

sampai kemudian kalimat termasuk konstruksi gramatikal, untuk memberikan ekspresi seperti 

'Harap akan Anda melemparkan saya bola' atau 'aku merasa lelah'.  

 
 

6. Lebih lanjut tentang Catatan-Mengambil  
Bab 6 - Lebih pada Catatan-Mengambil 

  

Mencatat melakukan fungsi berharga:  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter5.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhj25Yg2tDJDQKtQTVadHCoMUV7dcA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter5.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhj25Yg2tDJDQKtQTVadHCoMUV7dcA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter5.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhj25Yg2tDJDQKtQTVadHCoMUV7dcA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter6.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgIWhPZhm7UZbi5Xmhjo51p6ZhULw
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 Memaksakan organisasi pada materi.  

 Mengizinkan asosiasi, kesimpulan dan ide-ide untuk menuliskan.  

 Membawa perhatian pada apa yang penting.  

 Meningkatkan kemudian ingat.  

Karena kami tidak ingat kalimat lengkap, itu adalah membuang-buang waktu untuk menulis 

mereka. Yang paling efektif mencatat berkonsentrasi pada kata-kata kunci dari kuliah atau teks. 

Dalam memilih kata-kata kunci, seseorang dibawa ke dalam kontak aktif dengan informasi. 

Waktu yang akan dihabiskan membuat catatan bertele-tele bisa dihabiskan berpikir sekitar 

konsep. Dia tidak hanya menyalin bawah secara setengah sadar namun menyadari makna dan 

pentingnya ide-ide, dan membentuk gambar dan asosiasi di antara mereka. Hal ini meningkatkan 

pemahaman dan memori. Karena pikiran adalah aktif, konsentrasi dipertahankan, dan review dari 

catatan menjadi cepat dan mudah.  

Kemampuan untuk memilih kata yang paling tepat sebagai sebuah kata 'kunci' sangat penting 

jika anda ingin mengingat informasi yang paling penting dari teks apapun. Kami terutama 

menggunakan bagian-bagian berikut pidato ketika kita memilih kata-kata kunci:  

Kata benda: mengidentifikasi nama suatu tempat, orang atau objek. Mereka adalah informasi 

yang paling penting dalam teks. 'Kata benda umum' adalah kelas seluruh orang atau benda, 

misalnya manusia, anjing, meja, olahraga, bola. Nama 'tepat nomina' orang tertentu atau hal, 

misalnya Beethoven, 'Kaisar' yang Concerto, Wina.  

Verba: mengindikasikan tindakan, hal-hal yang terjadi, misalnya untuk membawa, ciuman, ada, 

minum, bernyanyi.  

Kata sifat: menggambarkan kualitas kata benda (orang dan hal-hal) - bagaimana mereka muncul 

atau berperilaku, misalnya tua, tinggi, bodoh, indah.  

Adverbia: menunjukkan bagaimana kata kerja (aktivitas) diterapkan, misalnya dengan lembut, 

sepenuhnya, buruk.  

Sebuah kata kunci atau frase yang merupakan salah satu saluran ke dalam dirinya berbagai 

gagasan dan gambar dari teks di sekitarnya, dan yang, bila dipicu, saluran kembali informasi 

yang sama. Ini akan cenderung menjadi kata benda yang kuat atau kata kerja, pada kesempatan 

disertai dengan kata sifat kunci tambahan atau keterangan. Nomina adalah yang paling berguna 

sebagai kata kunci, tetapi hal ini tidak berarti Anda harus mengecualikan kata-kata lain. Kata 

kunci hanya kata-kata yang memberikan konsep yang paling inklusif. Mereka tidak harus kata-

kata yang sebenarnya digunakan dalam teks - Anda mungkin memiliki kata yang lebih baik yang 

menyatukan dan membangkitkan asosiasi yang diperlukan, dan frase yang mungkin diperlukan 

bukan hanya sebuah kata.  

Sebagai contoh, menyarankan kata kunci yang telah ditunjukkan dalam huruf tebal seluruh teks 

berikut. Mungkin ada kata-kata Anda tidak mengerti, bahkan ketika memperhitungkan konteks, 

dalam hal ini tentu diperlukan untuk melihat ini di sebuah kamus. Terminologi psikologis seperti 

'intrapersonal' mungkin tidak di kamus, tapi 'intra' awalan berarti dalam, sehingga berarti dapat 
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diturunkan.  

Meskipun tidak ada cara untuk menempatkan diri dalam kulit bayi, tampaknya mungkin 

bahwa, sejak awal kehidupan, semua bayi normal mengalami berbagai perasaan, gamut 

yang mempengaruhi. Pengamatan bayi dalam dan di budaya, dan perbandingan dari 

ekspresi wajah mereka dengan primata lainnya, pastikan bahwa ada satu set ekspresi 

wajah universal, ditampilkan oleh semua anak normal. Yang wajar kesimpulan yang paling 

adalah bahwa ada tubuh (dan otak) menyatakan terkait dengan ekspresi, dengan bayi 
mengalami fenomenal berbagai negara kegembiraan dan kesenangan atau sakit.  

Yang pasti, negara-negara ini pada awalnya uninterpreted: bayi tidak memiliki cara 

pelabelan pada diri sendiri apa yang ia rasakan atau mengapa ia merasa seperti ini. Namun 

berbagai keadaan yang dialami oleh tubuh bayi - fakta bahwa ia merasa, bahwa ia mungkin 

merasa berbeda pada kesempatan yang berbeda, dan bahwa dia bisa datang untuk 

mengkorelasikan perasaan dengan pengalaman khusus - berfungsi untuk 
memperkenalkan anak ke dunia pengetahuan intrapersonal.  

Selain itu, diskriminasi ini juga merupakan titik keberangkatan yang diperlukan untuk 

penemuan akhirnya bahwa ia adalah entitas yang berbeda dengan pengalaman sendiri dan 

identitas yang unik. Bahkan sebagai bayi akan datang untuk mengetahui reaksi tubuh 

sendiri, dan untuk membedakan mereka satu dari yang lain, ia juga datang untuk 

membentuk awal perbedaan antara individu-individu lain dan bahkan di antara suasana hati 

ditampilkan oleh 'akrab' orang lain. Dengan dua bulan usia, dan mungkin bahkan saat lahir, 

anak sudah mampu membedakan, dan meniru ekspresi wajah, individu lain. Kapasitas ini 

menunjukkan tingkat 'pra-tunedness' dengan perasaan dan perilaku individu lain yang 

sangat luar biasa.  

Anak itu segera membedakan ibu dari ayah, orang tua dari orang asing, ekspresi bahagia 

dari yang sedih atau marah. (Memang, pada usia sepuluh bulan, bayi kemampuan untuk 

membedakan antara ekspresi afektif berbeda telah menghasilkan pola khas dari gelombang 
otak.)  

Selain itu, anak tersebut datang ke berbagai perasaan berasosiasi dengan individu tertentu, 

pengalaman, dan keadaan. Sudah ada tanda-tanda pertama empati. Anak muda akan 

merespon simpatik ketika ia mendengar teriakan dari bayi lain atau melihat seseorang 

sakit: anak meskipun mungkin belum menghargai betapa yang lain adalah perasaan, ia 

tampaknya memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak tepat di dunia orang lain. 
Sebuah link antara keakraban, kepedulian, dan keinginan untuk membantu sudah mulai 
terbentuk.  

Berkat teknik eksperimental pintar yang dibuat oleh Gordon Gallup untuk studi dengan 

primata, kita memiliki cara untuk memastikan ketika bayi manusia pertama datang untuk 

melihat dirinya sebagai entitas yang terpisah, orang yang baru mulai. Hal ini dimungkinkan, 

tanpa sepengetahuan anak, untuk menempatkan sebuah penanda kecil - misalnya, dari 

memulaskan pemerah - pada hidung dan kemudian untuk mempelajari reaksi saat ia rekan-

rekan pada dirinya sendiri di cermin. Selama tahun pertama kehidupan, bayi geli oleh 

rouge menandai tapi rupanya hanya menganggapnya sebagai hiasan yang menarik pada 

beberapa organisme lain yang ia kebetulan akan memeriksa di cermin. Namun, selama 

tahun kedua kehidupan, anak datang untuk bereaksi secara berbeda ketika ia 

memandangi mewarnai asing. Anak-anak akan menyentuh hidung mereka sendiri dan 

bertindak konyol atau malu [malu] ketika mereka pertemuan ini kemerahan tak terduga 
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pada apa yang mereka anggap sangat sendiri anatomi mereka.  

Kesadaran akan keterpisahan fisik dan identitas tidak, tentu saja, hanya komponen awal 

pengetahuan diri. Anak juga mulai bereaksi terhadap namanya sendiri, untuk menyebut 

dirinya dengan nama, untuk memiliki program tertentu dan rencana bahwa ia berusaha 

untuk melaksanakan, merasa manjur ketika ia berhasil, untuk mengalami penderitaan 

ketika ia melanggar standar-standar tertentu yang lain telah menetapkan baginya atau 

bahwa dia telah menetapkan untuk dirinya sendiri. Semua komponen rasa awal orang 
membuat penampilan awal mereka selama tahun kedua kehidupan.  

 ('Dari' Frames of Mind oleh Howard Gardner)  

Melihat kata kunci ditandai secara terpisah dari teks, arti dari bagian itu bisa dibentuk kembali:  

Bayi 

Perasaan 

Ekspresi wajah 

Universal 

Pengalaman khusus 

Intrapersonal pengetahuan 

Identitas 

Individu lain 

Membedakan 

Sepuluh bulan 

Empati 

Membantu 

Cermin 

Geli 

Tahun kedua 

Malu 

Nama 

Rencana 

Standar 
 

 

Latihan  
Baca Kata Pengantar program ini dan menuliskan kata-kata yang Anda anggap sebagai kata 

kunci. Kemudian dari catatan Anda, cobalah untuk merekonstruksi informasi lengkap teks. 

Dalam retrospeksi, kemudian lihat apakah Anda bisa membuat pilihan yang lebih baik dari kata 

kunci. Kemudian pilih teks lain dan ulangi latihan.  

Kata kunci adalah orang-orang yang paling sarat dengan makna, orang-orang yang membuka 

memori Anda. Ketika Anda berlatih memilih kata-kata kunci, Anda mungkin akan menemukan 

bahwa Anda cenderung untuk mencatat kata terlalu banyak, 'hanya dalam kasus'. Cobalah untuk 

mengurangi jumlah kata kunci, dan berkonsentrasi untuk menemukan kata kunci yang terus 

banyak asosiasi, dan yang mengingatkan Anda tentang makna teks.  
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Semakin bahwa catatan yang berorientasi pada kata kunci, semakin berguna mereka dan semakin 

baik mereka ingat. Idealnya, catatan harus didasarkan pada kata-kata kunci dan gambar kunci 

atas, dan memasukkan ringkasan diagram dan gambar ilustrasi. Konsep ini dikembangkan lebih 

lanjut dalam bab berikutnya pada 'Mind Maps'.  

Ketika membuat catatan rinci pada kuliah atau konferensi, penting untuk memasukkan hal 

berikut:  

 Waktu dan tanggal.  

 Semua fakta yang signifikan, dicatat dalam urutan di mana mereka diberi.  

 Semuanya harus dicatat tentu saja menjadi catatan yang benar dan valid.  

 Membuat hal yang paling penting (termasuk kata kunci) menonjol dalam catatan Anda. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pena stabilo - merah untuk informasi yang 

paling penting, kuning untuk selanjutnya yang paling penting, dan hijau untuk ide-ide 

penting lainnya.  

Pemotongan tidak dapat dibuat dari catatan Anda jika apapun di atas dihilangkan sebagai hasil 

dari ekonomi palsu pencatatan dan observasi.  

Masukkan hal-hal dalam kata-kata Anda sendiri, ini perlu melibatkan Anda dalam berpikir 

tentang apa yang Anda tulis. Ambil makna. Kadang-kadang Anda perlu mengambil duplikat 

catatan tetapi sebagian besar waktu, apa yang harus Anda lakukan adalah mencoba menangkap 

untuk diri sendiri esensi dari apa yang dikatakan dan ditunjukkan dalam kuliah.  

Selain itu, catatan berguna diambil saat membaca atau mendengarkan mungkin termasuk pikiran 

yang tidak pembicara tapi musim semi dari kesimpulan sendiri. Anda juga mungkin memiliki 

wawasan baru yang Anda akan ingin ingat, dan rencana aksi untuk menerapkan apa yang telah 

Anda pelajari.  

Juga, setiap kali ada sesuatu yang tak bisa mengerti, tuliskan pertanyaan Anda (mungkin dalam 

warna yang khusus hanya untuk pertanyaan tersebut). Anda dapat menemukan jawaban 

kemudian, atau minta dosen, tapi jika Anda tidak mencatat pertanyaan Anda, beberapa jam 

kemudian mungkin anda tidak akan mengingat mereka dan mereka tidak akan pernah dijawab.  

'Semakin meriah' tentu tidak aturan yang baik dalam mencatat. Catatan banyak Anda ambil, 

semakin sulit mereka akan dapat digunakan kemudian. Jadilah ekonomis dan terorganisir - 

menggunakan kata-kata kunci sebagai dasar organisasi Anda. Cobalah untuk mendidih ke 

seluruh bagian menjadi sebuah kalimat tunggal, proses sangat parafrase teks dapat meningkatkan 

pemahaman Anda dan memperbaikinya dalam memori Anda. Bila mungkin termasuk diagram 

dan ilustrasi berlabel dalam catatan Anda, karena ini akan mudah untuk mengingat dan 

menyampaikan sejumlah besar makna.  

 

7. Jaringan asosiatif  
Bab 7 - Jaringan asosiatif 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter6.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgIWhPZhm7UZbi5Xmhjo51p6ZhULw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter6.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgIWhPZhm7UZbi5Xmhjo51p6ZhULw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter6.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgIWhPZhm7UZbi5Xmhjo51p6ZhULw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter7.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiMA2J6k8PTaz8-CVSG7D5tP0Q6fw
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Pengetahuan dalam berbagai subjek dapat digambarkan sebagai piramida hirarki data terkait. Bagian 

atas piramida berisi, sederhana paling umum, paling luas cakupannya, data yang paling abstrak dalam 

subjek. Yang lebih bawah kita masuk piramida data yang lebih spesifik, kompleks, terbatas, dan praktis 

mendapatkan.  

 

 

 

Data praktis di bagian bawah piramida dibangun di atas prinsip-prinsip abstrak yang ditemukan 

lebih lanjut di piramida. Prinsip umum di atas dapat dieksplorasi dan diilustrasikan oleh contoh-

contoh manifestasi dan menemukan lebih bawah.  

Setiap konflik antara spesifik rendah dalam piramida yang diselesaikan dengan memindahkan 

satu atau lebih langkah dan memeriksa prinsip umum secara spesifik didasarkan pada.  

Proses pengembangan bagian bawah piramida disebut deduksi. Ini adalah konstruksi spesifik 

dengan penerapan aturan umum. Hukum umum dapat dikombinasikan secara logis untuk 

membangun dan memprediksi data yang praktis. Rumus matematika untuk membangun 

jembatan yang dikenal, mereka hanya harus diterapkan dengan kondisi di tangan.  

Proses pengerjaan bagian atas ketika hanya bagian bawah dikenal adalah disebut induksi. Satu 

bisa menebak pada teori yang akan menjelaskan jumlah maksimum spesifik diamati. Teori atau 

fakta yang menjelaskan yang paling adalah kandidat terbaik untuk posisi tinggi. Ilmu biasanya 

menggunakan pendekatan ini. Teori evolusi dikembangkan seperti itu. Sebuah teori pemikiran 

dan kemudian satu memeriksa apakah kenyataannya sesuai teori.  

Setiap subyek memiliki struktur seperti ini, tidak peduli apakah itu sedang disajikan seperti ini 

atau tidak. Ini adalah tugas siswa untuk struktur pemahaman sendiri dan untuk mendapatkan 

pentingnya peranan relatif dan senioritas benar.  

Semakin tinggi datum ditempatkan di piramida pengetahuan lebih penting itu adalah untuk tahu 

itu 100%. Data yang lebih rendah selalu dapat dikembangkan jika diketahui tinggi. Namun, tidak 

mungkin untuk memiliki pemahaman konseptual luas mencakup, data abstrak kecuali dalam 

jumlah yang cukup spesifik dan contoh telah dipahami dan dievaluasi.  
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Dalam masalah fisika Anda dapat memprediksi banyak hal jika Anda tahu hukum gravitasi. 

Mereka ditempatkan sangat tinggi dalam hirarki. Jika Anda tahu bahwa hal-hal pada musim 

gugur umumnya ke Bumi sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu Anda tidak harus berjalan sekitar 

mengingat bahwa apel jatuh, batu jatuh, cangkir kopi jatuh, dl Anda mungkin mengembangkan 

pemahaman konseptual Anda subjek dengan mengamati banyak hal jatuh, tapi begitu Anda 

memahami aturan itu, secara spesifik memiliki kepentingan jauh lebih sedikit. Setiap 

kebingungan atau pertanyaan tentang spesifik dapat diurutkan keluar dengan mengacu pada 

aturan umum.  

Makna merupakan bagian penting dari semua proses berpikir, dan ini berarti bahwa untuk 

emberikan pengalaman. Memang proses persepsi pada akhirnya salah satu penggalian makna 

dari lingkungan. Jika pikiran tidak hadir, informasi akan pergi 'di satu telinga dan keluar yang 

lain meninggalkan jejak juga mungkin terlalu lemah untuk dipanggil kembali dalam keadaan 

normal. Jika konsentrasi diterapkan, yakni ada keterlibatan sadar dengan informasi, yang berarti 

lebih diekstrak, koneksi lebih bermakna yang dibuat dengan pemahaman yang ada, memori lebih 

kuat, dan akan ada lebih banyak kesempatan untuk membuat hubungan bermakna dengan bahan 

baru di masa depan.  

Memori tidak dicatat seperti rekaman, dengan setiap gagasan terkait dengan berikutnya dalam 

stream kontinyu, melainkan informasi dicatat dalam besar jaringan interkoneksi asosiatif. 

Konsep dan gambar yang terkait dalam berbagai cara untuk berbagai poin lain dalam jaringan 

mental. Tindakan encoding aktivitas, yaitu menghafal, adalah bahwa pembentukan hubungan 

baru dalam jaringan, yaitu membuat asosiasi baru. Sub-sadar, pikiran akan terus bekerja pada 

jaringan, menambah sambungan lebih lanjut yang tetap implisit sampai mereka secara eksplisit 

diakui, yaitu mereka memasuki prasadar sebagai bahan yang relevan, dan dijemput oleh sorotan 

kesadaran.  

Jaringan asosiatif tersebut menjelaskan fleksibilitas luar biasa dan fleksibilitas pengolahan 

informasi manusia. Memori tidak seperti sebuah wadah yang secara bertahap mengisi, itu lebih 

seperti pohon yang tumbuh ke kait yang digantung kenangan. Jadi kapasitas memori yang terus 

tumbuh - semakin banyak yang Anda tahu, semakin Anda bisa tahu. Tidak ada batasan praktis 

untuk ekspansi ini karena kapasitas fenomenal dari sistem saraf otak, yang pada kebanyakan 

orang sebagian besar belum dimanfaatkan, bahkan setelah seumur hidup pengolahan mental.  

Peta Pikiran 

  

Karena otak alami mengatur informasi dalam jaringan asosiatif, masuk akal untuk merekam 

catatan tentang informasi yang ingin Anda ingat dalam cara yang sama.  

Peta Pikiran dikembangkan pada akhir 1960-an oleh Tony Buzan sebagai cara untuk membantu 

siswa membuat catatan yang digunakan hanya kata-kata kunci dan gambar. Sifat non-linear peta 

pikiran membuatnya mudah untuk link dan elemen-elemen lintas-referensi yang berbeda dari 

peta.  

Menggunakan metode Peta Pikiran, semua berbagai faktor yang meningkatkan ingat telah 
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dibawa bersama-sama, untuk menghasilkan sistem yang jauh lebih efektif mencatat. Sebuah peta 

pikiran bekerja organik dalam cara yang sama seperti otak itu sendiri, sehingga oleh karena itu 

sebuah antarmuka yang sangat baik antara otak dan kata yang diucapkan atau ditulis.  

Paradoksnya, salah satu keuntungan terbesar Peta Pikiran adalah bahwa mereka jarang 

dibutuhkan lagi. Tindakan yang sangat membangun peta sangat efektif dalam memperbaiki ide-

ide dalam memori yang sangat sering keseluruhan Peta Pikiran dapat dipanggil tanpa kembali ke 

sama sekali. Karena sangat kuat visual, sering dapat hanya direkonstruksi di 'mata batin' tersebut.  

Untuk membuat Mind Map, seseorang mulai di tengah-tengah lembaran baru kertas, menuliskan 

tema sentral yang sangat berani, lebih baik dalam bentuk gambar visual yang kuat, sehingga 

segala sesuatu di peta terkait dengan itu. Kemudian bekerja ke luar ke segala arah, menambah 

cabang untuk setiap konsep baru, dan lebih jauh cabang-cabang kecil dan ranting untuk ide-ide 

yang terkait karena mereka terjadi. Dengan cara yang satu ini menghasilkan struktur tumbuh dan 

terorganisir terdiri dari kata-kata kunci dan gambar kunci.  

 

Tips:   

 Gunakan hanya kata-kata kunci, atau di mana pun gambar mungkin.  
 Membangun dan keluar dari pusat, pengorganisasian spasial saat Anda pergi.  
 Membuat pusat gambar visual yang jelas dan kuat yang menggambarkan tema umum peta.  
 Buat sub-pusat untuk sub-tema.  
 Masukkan kata kunci pada baris. Hal ini memperkuat struktur catatan.  
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 Kasus yang lebih rendah adalah lebih mudah dibaca (dan lebih baik ingat) daripada huruf besar. 
Cetak daripada menulis dalam tulisan tangan.  

 Gunakan c o l o r untuk menggambarkan tema, asosiasi dan untuk membuat hal-hal yang 
menonjol.  

 Apa saja yang menonjol pada halaman tersebut akan menonjol dalam pikiran Anda.  
 Pikirkan tiga-dimensi.  
 Gunakan panah, ikon atau alat bantu visual lain untuk menunjukkan hubungan antara elemen 

yang berbeda.  
 Jangan terjebak dalam satu area. Jika Anda kering di satu daerah pergi ke cabang lain.  
 Letakkan ide yang muncul, di mana pun mereka cocok. Jangan menilai atau menahan.  
 Singkirkan pembatas.  Jika Anda kehabisan ruang, jangan memulai lembaran baru; kertas paste 

lebih pada peta.  
 Jadilah kreatif. Kreativitas bantu memori.  
 Merevisi peta pikiran dengan cepat membuat sketsa keluar pola kunci dan kata-kata.  
 Memperkuat pemahaman dan mengingat dengan menjelaskan peta pikiran Anda kepada orang 

lain.  

Latihan  
Membaca ini Bagaimana program studi dan pada saat yang sama, berdasarkan pemahaman yang 

berkembang Anda, membangun sebuah Mind Map menampilkan ide-ide utama dan bagaimana 

mereka terhubung.  

Pohon Charts 

  

bagan Pohon merupakan informasi hirarki, seperti struktur dari sebuah situs web ...  

 

Software dapat diperoleh untuk membuat diagram ini berguna, seperti FuzzyMap program 

ditunjukkan di bawah ini, sehingga grafik dapat dengan mudah diedit dan disempurnakan 

sebagaimana pemahaman Anda tumbuh. Tabel ini menunjukkan proses yang terlibat dalam 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://ecommerce.snowcron.com/order_fuzzymap.htm&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgQ0l2318sNY5ui0TMjWVcAsTXNkw
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praktik hipnosis ...  

 

 

Diagram alur 

  

Sebuah flowchart menggambarkan langkah-langkah dalam proses. Ini mengidentifikasi titik awal 

dan akhir proses, urutan tindakan dalam proses, dan keputusan atau titik percabangan di 

sepanjang jalan ...  
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Berikut ini adalah contoh sederhana diagram alur proses pengisian bak mandi ... 
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Menggambar diagram alur sering dapat membantu untuk mengklarifikasi pemahaman Anda dari 

urutan kompleks keputusan dan proses. Bahkan mungkin mengekspos kesalahan, asumsi yang 

salah dan urutan logis dalam bahan pembelajaran sendiri.  

 

 

8. Mengajukan Pertanyaan & Mendengarkan  

Bab 8 - Pertanyaan Meminta & Mendengarkan 

  

Martabat kami dan mendesak untuk bertahan hidup sangat erat diikat dengan cara di mana kita 

membuat makna dari pengalaman kami, melalui penggunaan akal kita, perasaan kita dan 

pengetahuan kita. Kapasitas ini untuk membuat makna dapat ditingkatkan dengan meningkatkan 

kemampuan kita bertanya dan mendengarkan.  

Dalam rangka untuk belajar, kita perlu mempertanyakan kerangka pikiran, kecenderungan masuk 

akal untuk mengambil apa-apa pada nilai nominalnya, bahkan dari mereka yang kita anggap 

memiliki kewenangan dalam subjek. Sebagai contoh, cobalah melakukan perdebatan dalam 

pikiran Anda: memihak beberapa argumen. Anda dapat mendiskusikan etika hukuman mati. 

Pendapat berkontradiksi pertama Anda - memang bekerja keluar argumen yang mencoba untuk 

membuktikan bahwa keyakinan Anda yang paling penuh semangat diadakan tidak berdasar. Jika 

keyakinan Anda tersayang bisa bertahan hingga ujian tersebut maka Anda dapat memahami 

mereka lebih baik, atau bahkan memahami mereka benar-benar untuk pertama kalinya. Atau 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter7.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiMA2J6k8PTaz8-CVSG7D5tP0Q6fw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter7.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiMA2J6k8PTaz8-CVSG7D5tP0Q6fw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter7.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiMA2J6k8PTaz8-CVSG7D5tP0Q6fw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter8.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhguXwnt9ronMJdWxLUQ5RznAp44yw
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bersedia mengganti mereka dengan yang lebih realistis.  

Lainnya yang berguna adalah untuk menantang ide-ide yang mungkin tidak Anda sendiri tetapi 

yang populer pandangan yang dipegang, seperti berbagai kepercayaan bahwa orangtua Anda dan 

teman-teman miliki tentang isu-isu seksualitas, agama, sensor, hukum, dan sebagainya. Setiap 

generasi memiliki koleksi asumsi hampir tidak diragukan lagi yang segera membatalkan oleh 

generasi berikutnya, tapi mungkin saja yang tidak benar-benar obyektif dalam pemikiran mereka.  

Latihan seperti ini membentuk kebiasaan pertanyaan - kesadaran tinggi yang akan membantu 

Anda memahami dan ingat. Dari menjadi reseptor pasif fakta yang telah menjadi pencari aktif 

setelah kebenaran.  

Seorang guru yang baik atau tutor akan berkembang pada sedang diregangkan oleh siswa 

mereka. Mereka ingin ditekan untuk membenarkan pernyataan mereka dan mengklarifikasi 

komentar mereka. Jika mereka tidak jelas, perlu untuk meminta mereka harus tepat. Kursus ini 

'Komunikasi Efektif' mengajarkan keterampilan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan 

secara efektif. Tentu saja, kita perlu mengajukan pertanyaan untuk mengetahui fakta-fakta kami 

yang hilang dan mempelajari pendapat orang lain.  

Kami meminta 'pertanyaan terbuka' untuk mendapatkan informasi latar belakang, untuk 

mengeksplorasi pendapat dan untuk mendorong diskusi - sebagai contoh: "Apa yang Anda 

maksud dengan ...?"" Di mana aku pergi ...?" salah "Mengapa lebih baik ...?"  

Pertanyaan tertutup, yang bisa dijawab dalam beberapa kata, seperti "Pada tahun berapa yang 

terjadi?" digunakan untuk mengetahui fakta-fakta tertentu dan untuk mendapatkan Ya / Tidak 

ada jawaban. Memperjelas dan memperluas pertanyaan - "Apa sebenarnya yang Anda maksud 

dengan ...?"" Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang ...?" - Digunakan untuk menyelidiki 

dan memperoleh informasi secara lebih mendalam.  

Dan kemudian tentu saja Anda harus benar-benar mendengarkan balasan Anda mendapatkan, 

dan jika perlu untuk membuat catatan dan untuk memeriksa apakah penafsiran Anda dan 

pemahaman baru benar.  

Apa yang disiplin mendengarkan melibatkan? Tingkat makna yang diungkapkan oleh seorang 

individu bisa segudang dan halus. Kita tidak dapat mengatasi semua dari mereka pada saat 

segera jadi kita membuat pilihan, kita pilih, kami memutuskan untuk memfokuskan pada aspek 

tertentu dari apa yang dikatakan. Kata-kata, isi, adalah satu hal, di luar itu kita dapat mencoba 

memahami apa asumsi pembicara adalah mendefinisikan atau mencoba untuk berkomunikasi. 

Mendengarkan menghormati individu dan memiliki untuk usaha nya masuk akal, adalah sesuatu 

yang benar-benar luar pengalaman kita sehari-hari berbicara dengan orang. Dalam banyak 

pembicaraan kami, orang cenderung untuk mengambil posisi dan mereka mundur ke memberi 

saran, "Anda harus melakukan ini karena ..." Atau kita bisa bertukar ide dan segera setelah ada 

kesempatan untuk perselisihan, setiap orang mengungkapkan pandangannya tanpa 

mempertimbangkan manfaat dari apa yang lain katakan atau untuk kesempatan untuk belajar 

bahwa situasi hadiah.  
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Mundur ke posisi otoritas sebagai alat kontrol dan kekuasaan membenarkan Namun, hasil tidak 

dapat diaksesnya untuk negosiasi dan thwarts saling belajar. Ketika kontrol dan kekuasaan 

menjadi isu yang menjadi perhatian utama dalam situasi belajar, pergeseran penekanan dari ujian 

terbuka asumsi, argumen, pembenaran dan dalih menjadi respon dominan. Setiap orang menjadi 

lebih peduli mempertahankan posisi mereka, seolah-olah integritas mereka dipertaruhkan. Ide-

ide dan pengetahuan menjadi milik dimana kita harus melakukan kontrol, dengan fokus pada 

mempertahankan status seseorang, bukan, salah satu makna berbagi penemuan dan spekulasi.  

Salah satu hal yang paling sulit untuk belajar adalah mendengarkan dan melihat dunia sebagai 

orang lain melihatnya, tidak hanya konseptual tetapi juga experientially dan emosional. Jika 

seseorang dapat mengalami perasaan ia dapat membuat makna dari mereka. Kapasitas untuk 

membuat makna adalah salah satu hal yang orang mulai menemukan ketika mereka mendengar. 

Jika dua orang empati dalam komunikasi, benar-benar mendengarkan satu sama lain, belajar 

maka benar dapat berlangsung di antara mereka.  

 

9. Berpikir Jelas  

Bab 9 - Berpikir Jelas 

  

"Saya membacanya dalam sebuah buku" sering dianggap sebagai bukti yang cukup untuk 

kebenaran dari sebuah pernyataan. Dalam studi kita harus menerapkan standar yang lebih ketat 

jika kita dapat memahami kebenaran dari kepalsuan. Kita harus meninggalkan asumsi umum dan 

tunduk semua pengetahuan untuk diawasi. Ini berarti meninggalkan frase seperti itu pernah akal 

sehat untuk membakar penyihir dan percaya bahwa bumi itu datar "Ini akal sehat". Akal sehat 

hari ini berdiri sebuah kesempatan baik menjadi takhayul besok dibuang.  

Tujuan penelitian adalah mencari pengetahuan yang lebih akurat. Sikap mempertanyakan sangat 

penting bagi mereka yang ingin memahami secara kritis bukan dengan hafalan. Banyak kerja 

eksperimental dalam psikologi telah mengkonfirmasi bahwa orang cenderung mengabaikan 

bukti-bukti yang bertentangan dengan prasangka mereka sendiri. Ide yang paling kuat dimiliki 

merajalela terhadap bukti-bukti. Misalnya, pengemudi yang objek untuk sabuk pengaman karena 

kasus aneh di mana kehidupan disimpan melalui tidak memakai ikat pinggang, adalah 

mengabaikan ribuan kasus sebaliknya yang membenarkan mengenakan sabuk pengaman. 

Demikian pula, sikap nasionalisme diperkuat dengan berkonsentrasi pada perilaku yang tidak 

diinginkan dari beberapa dan menghubungkan ini baik untuk mereka yang asing dan juga untuk 

semua orang dari kebangsaan yang sama.  

Dalam studi adalah penting untuk memeriksa semua bukti yang tersedia untuk jumlah itu dan 

mencapai kesimpulan yang bermanfaat. Selain mencari bukti yang mendukung argumen anda 

juga perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang bertentangan atau yang tampaknya bertentangan 

dengan argumen. Kecuali Anda dapat menunjukkan bahwa Anda mempertimbangkan semua 

bukti dan jelaskan mengapa Anda menolak menentang bukti, argumen Anda sendiri akan 

menjadi tidak meyakinkan dan terbuka dengan muatan bias.  

Benar-benar berpikir logis, mulai dari premis yang benar, harus mengarah pada sebuah 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter8.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhguXwnt9ronMJdWxLUQ5RznAp44yw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter8.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhguXwnt9ronMJdWxLUQ5RznAp44yw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter8.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhguXwnt9ronMJdWxLUQ5RznAp44yw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter9.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjm4Vy6tPrnWtdKw8O-VQncDkcfpg
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kesimpulan yang benar. Irrasional berpikir, apakah atau tidak dimulai dari premis yang benar, 

hanya dapat mencapai kebenaran dengan kecelakaan. Moral adalah bahwa jika Anda ingin 

memahami dan menguasai dunia, belajar untuk berpikir jernih dan mulai sekarang.  

Beberapa kesalahan umum dalam pemikiran  

1. Penyebab kesalahan 

 

Kesalahan di sini adalah untuk menganggap bahwa karena A dan B terjadi bersama-sama, 

bahwa A karena itu kausal terhubung ke B. Atau bahwa karena B berikut A, bahwa A adalah 

penyebab B. Bukti bahwa A menyebabkan B lebih sulit untuk tiba di dari hanya menemukan 

A dan B terjadi bersama atau satu demi satu. Permintaan upah dapat mendahului mogok tapi 

itu tidak berarti itu adalah penyebabnya.  

2. Memilih contoh yang nyaman 

  

Satu alami mencari bukti untuk mendukung argumen, karena tanpa bukti yang mendukung 

argumen anda akan sangat berharga. Tapi sama, kecuali jika Anda mencari dan 

pertimbangkan contoh sebaliknya, argumen Anda dapat dianggap kurang informasi. Sebagai 

contoh, Anda mungkin mengenal seseorang yang mengambil gelar sarjana dan tetap 

menganggur, tetapi itu tidak berarti bahwa belajar adalah membuang-buang waktu.  

3. Tautology Ulangan yg tdk berguna 

  

Tautologi pada dasarnya adalah mengatakan hal yang sama dua kali sementara memberikan 

penampilan argumen. "Orang yang pandai mendapatkan nilai tinggi dalam tes kecerdasan," 

hanya menyatakan yang sudah jelas. Cukup sering meskipun, dua bagian dari tautologi 

secara luas dipisahkan dan sulit untuk spot.  

4. Melebihi bukti 

  

Bukti menuntun kita untuk membentuk hipotesis, yang kemudian kita pergi ke tes. Pada 

akhir tahap ini pengujian kami berharap untuk menegakkan atau menolak hipotesis kita. Kita 

mungkin, bagaimanapun, berdasarkan bukti ramping, pergi untuk membuat beberapa teori 

indah yang belum benar-benar telah diuji. Misalnya, seseorang kita dapat melihat seorang 

teman mengendarai mobil, besar mahal dan menganggap dia telah datang ke sebuah 

keberuntungan, mungkin menang lotre. Tapi kami telah menyimpulkan terlalu banyak dari 

sebuah fakta tunggal. Ia mungkin telah meminjam atau bahkan mencuri mobil mewah.  
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5. Patuh pada otoritas 

 Argumen dari 'pakar' harus diuji sama berat seperti orang lain. Nilai apa yang dinyatakan 

harus semata-mata berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diberikan. Pertimbangkan 

apakah contoh yang diberikan terus di terang pengalaman hidup Anda sendiri, dan apakah 

bukti alternatif yang tersedia.  

6. Pandangan bias 

 Cukup sering kita mempertimbangkan pandangan dari satu sudut pandang saja. Warga di 

garis jalan tol hanya akan melihatnya sebagai sesuatu yang menghancurkan nilai properti 

mereka. Tapi bagi pemikiran yang jernih, setiap pertanyaan harus dilihat dari semua sudut 

yang mungkin sehingga untuk menghindari bias melihat dari satu posisi.  

 
 

10. Definisi Word  

Bab 10 - Firman Definisi 

  

Manusia berpikir dalam konsep. Konsep adalah klasifikasi yang membantu kita untuk 

memahami dunia di sekitar kita. 'Mobil' Ide adalah konsep. Anda belum melihat semua mobil di 

dunia tetapi karena Anda memiliki konsep 'mobil' dalam pikiran Anda, Anda dapat mengenali 

sebuah kendaraan baru yang sesuai kriteria Anda untuk 'mobil' segera.  

Seseorang bentuk konsep dalam rangka untuk berpikir lebih nyaman - dia tidak harus 

menggambarkan setiap mobil untuk dirinya sendiri, ia hanya berpikir 'mobil. Konsep ini juga 

berharga sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan mudah - tetapi keberhasilan komunikasi 

tergantung pada kedekatan dengan yang konsep-konsep kita setuju. Kami mendapatkan masalah 

ketika satu orang dan yang lain menggunakan kata yang sama untuk arti yang berbeda, terutama 

karena tidak semua konsep sangat sederhana sebagai 'mobil' - bagaimana tentang keindahan atau 

dosa?  

Dalam pidato sehari-hari kita cukup ceroboh tentang kata-kata yang kita gunakan dan makna 

kami lampirkan kepada mereka. Kita mungkin hanya memiliki pemahaman yang samar-samar, 

tetapi dalam situasi mempelajari subjek yang perlu kita lakukan lebih baik dari itu. Kita perlu 

memastikan bahwa kami tahu persis apa yang penulis maksudkan dengan kata-kata yang 

digunakan. Hanya kemudian dapat kita mengerti argumen penulis. Sama, kita perlu waspada 

untuk kata-kata tidak jelas yang mungkin telah menyebabkan penulis untuk kesimpulan yang 

tidak bisa dibenarkan.  

Definisi kreatif Prosedur 

  

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menangani wilayah mana pemahaman siswa tidak 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter9.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjm4Vy6tPrnWtdKw8O-VQncDkcfpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter9.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjm4Vy6tPrnWtdKw8O-VQncDkcfpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter9.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjm4Vy6tPrnWtdKw8O-VQncDkcfpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter10.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgHOuJDYpVfy1jwZwcVrae34NaWSw
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lengkap. Itu menguji asumsi dikenal dan tidak dikenal di balik makna dan definisi dari simbol, 

kata dan bahasa. Anda akan belajar untuk kreatif menghasilkan definisi yang jelas yang dapat 

digunakan untuk memahami dan berkomunikasi tentang setiap istilah yang tepat.  

Kadang-kadang kata yang diberikan dapat dijalankan melalui prosedur ini beberapa kali dengan 

manfaat, karena beberapa kata dan simbol begitu teridentifikasi dengan bahwa siswa tidak dapat 

membedakan, intelektual dan emosional, antara kata dan hal yang melambangkan.  

Memilih kata yang menyebabkan kesulitan atau pemahaman Anda yang tidak jelas.  

 Pertama lihat kata di sebuah kamus yang baik dan memberikan contoh kalimat dari kata 

yang digunakan, untuk masing-masing definisi yang menyediakan kamus.  

 Selanjutnya mencari kata dalam Roget's Thesaurus dan mencari tahu apa kata-kata 

adalah sama dengan kata dalam pertanyaan, dan apa kata-kata antonim.  

 Cari kata dalam Encyclopedia (jika entri ada) untuk melihat bagaimana kata itu 

diterapkan di dunia nyata.  

 Sekarang jawab pertanyaan berikut dan terus sampai Anda memiliki definisi 

tercerahkan baru dari kata dalam pertanyaan:  

Apa pemahaman Anda mengenai kata (....)?  

Apa saja hal-hal dalam kata (....) yang tidak berarti?  

Apa saja hal-hal dalam kata (....) yang digunakan untuk menggambarkan?  

Apakah beberapa hal dalam kata (....) yang tidak dapat digunakan untuk menggambarkan?  

Apa yang bisa kata (....) dikaitkan dengan (terhubung dengan)?  

Apa kata-kata, simbol atau hal-hal yang dapat kata (....) dibedakan dari?  

Apa kata (....) mirip?  

Memberikan contoh sengaja disalahpahami dari (....) kata dalam kalimat.  

Apakah ada subjek sebelumnya atau ada ide-ide sebelumnya yang mempengaruhi atau 

mempengaruhi pemahaman Anda mengenai kata (....)?  

Apa asumsi sebelumnya atau kepercayaan yang diperlukan untuk memahami atau memberi 

makna kata (....)?  

Tepatnya bagaimana anda akan menyampaikan pemahaman Anda tentang (....) kata untuk orang 

lain?  

Bandingkan pemahaman Anda mengenai kata (....) pada awal pertanyaan-pertanyaan ini dengan 
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pemahaman yang Anda miliki sekarang.  

 

 

11. Mengalahkan Decay of Memories  

Bab 11 - Mengalahkan Decay of Memories 

  

Peluruhan kapasitas memori adalah seperti yang satu jam setelah mencoba untuk menghafal, 

sekitar lima puluh persen dari fakta-fakta mungkin telah dilupakan. Sehari kemudian hampir 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan memori mungkin telah menguap. Sebuah 

grafik ditarik untuk menunjukkan jalan di mana orang lupa akan menunjukkan kurva, tiba-tiba 

turun dramatis dimulai sekitar lima menit setelah menghafal dicoba. Ini mengasumsikan bahwa 

perhatian penuh diberikan kepada bahan lisan atau tertulis, dengan pemahaman; jelas jika 

perhatian kecil itu dibayar atau materi yang tidak dimengerti, akan ada sedikit untuk diingat! 

Jumlah melupakan melewati tanda lima puluh persen selama satu jam dan jatuh ke 90% setelah 

sehari. Kurva kemudian tingkat turun di sekitar 90 - 99%.  

 

Misalkan bukannya orang bisa mengubah kurva ini sekitar dan meningkatkan jumlah fakta ingat 

dengan berlalunya waktu. Studi telah dilakukan oleh Dr Matius Erdelyi dari New York 

University, yang menunjukkan bahwa relawan mencoba ide-ide, menemukan diri mereka 

mengingat informasi sebanyak dua kali sehari setelah belajar telah terjadi dari lima menit setelah. 

Dari studi teknik praktis yang telah berevolusi yang memungkinkan siapa pun untuk 

membalikkan kurva melupakan biasa dan mengingat hal-hal yang lebih baik seiring berjalannya 

waktu.  

Metode ini adalah sebagai berikut. Misalkan anda harus menghadiri kuliah atau rapat di mana 

tidak mungkin untuk membuat catatan atau membuat rekaman, namun sangat penting untuk 

mengingat poin-poin penting yang dibahas. Untuk memastikan mengingat efektif, Anda harus 

menyiapkan program di pikiran Anda yang akan bertindak sebagai toko untuk informasi. Oleh 

karena itu, sebagai hasil sesi membuat catatan mental tentang poin-poin penting yang diangkat 

oleh mengulangi pos ini tunduk pada diri sendiri dalam rangka numerik. Ulangi daftar ini sejak 

awal karena setiap judul baru ditambahkan. Dengan cara ini Anda dapat menyimpan total 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter10.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgHOuJDYpVfy1jwZwcVrae34NaWSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter10.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgHOuJDYpVfy1jwZwcVrae34NaWSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter10.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgHOuJDYpVfy1jwZwcVrae34NaWSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter11.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhNZE7Vp-mFHiFnggorUVptiYrXlw
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menjalankan semua poin berturut-turut yang telah diajukan. Hal ini dimungkinkan karena dalam 

pikiran Anda-stream jauh lebih cepat daripada pidato disuarakan bahwa Anda mendengarkan, 

sehingga Anda dapat mengisi kesenjangan dengan pemrograman tinjauan Anda. Hal ini juga 

membantu untuk menemani setiap pos dengan representasi visual dari materi pelajaran, terutama 

jika gambar yang mencolok atau lucu, yaitu kenangan.  

Lima atau sepuluh menit setelah sesi berakhir, mencari tempat yang tenang di mana Anda bisa 

duduk dan rileks, kemudian pergi melalui topik-topik kunci dalam pikiran Anda. Jangan 

khawatir jika dalam waktu singkat cukup banyak materi tampaknya telah dilupakan. Luangkan 

beberapa menit latihan ini dan tidak pernah strain diri Anda untuk mengingat item yang sukar 

dipahami. Hanya membuat tebakan tentang apapun Anda tidak dapat mengingat pada waktu itu. 

Ulangi tiap topik pada diri sendiri hanya sekali dan membuat catatan tertulis jika Anda bisa. Ini 

membantu konsolidasi neurologis awal dari kenangan dari jangka pendek untuk tetap rekaman 

jangka panjang.  

Sekitar satu jam kemudian, memiliki sesi ingat kedua, persis seperti sebelumnya, akan melalui 

semua topik tanpa ketegangan yang tidak semestinya, mengulangi mereka kepada diri sendiri. 

Aspek baru dan data akan muncul kembali oleh asosiasi. Sesi ketiga harus berlangsung sekitar 

tiga jam kemudian, berikutnya setelah enam jam, sebaiknya sebelum tidur. Hal ini membuat 

penggunaan maksimal dari konsolidasi yang terjadi selama proses bermimpi. Ulangi prosedur 

mengingat tiga atau empat kali pada setiap hari kedua dan ketiga, jarak sesi secara merata 

sepanjang hari.  

 

Matius Erdelyi menemukan bahwa rakyatnya ingat informasi yang paling mudah jika mereka 

dapat memanggil citra mental yang terkait dengan topik tertentu. numbers, or abstract concepts. 

Tampaknya pikiran menangani gambar, terutama yang hidup dan tidak biasa, jauh lebih efektif 

daripada berurusan dengan kata-kata, angka, atau konsep abstrak. Anda dapat menggunakan 

fakta ini dengan singkat membentuk gambar dari setiap topik utama bila digambarkan pada 

awalnya dan kemudian sebagai Anda meninjau topik, hal ini akan meningkatkan retensi dan 

ingat.  

Jika Anda terjebak pada titik apapun memanfaatkan asosiasi gambar untuk joging memori Anda. 
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Tetap rileks dan memikirkan hal pertama yang item sebelumnya Anda mampu mengingat 

mengingatkan Anda. Ini harus menghasilkan sebuah asosiasi dari beberapa jenis yang dapat 

digunakan sebagai pemicu, mengarah ke link berikutnya dalam rantai tersebut.  

Setelah mungkin sampai sepuluh link tersebut telah ditarik keluar dari pikiran Anda, salah satu 

topik yang hilang akan muncul kembali, seperti kelinci keluar dari topi tukang sulap itu.  

Coba ini sistem telaah sebagai latihan pada kesempatan pertama dalam situasi kehidupan nyata. 

Bandingkan keuntungan dalam fakta ingat dengan apa yang Anda biasanya mampu terus dalam 

pikiran Anda selama tiga atau lebih hari. Memori Anda dan kemampuan Anda untuk belajar 

jauh, jauh lebih besar daripada yang mungkin Anda miliki seharusnya. Pengaruh seperti program 

pemeriksaan adalah untuk mengurangi tingkat sangat lupa. Alih-alih memori dropping off cepat 

sekitar 80% selama 24 jam pertama, dapat diperkuat oleh tinjauan pada periode konsolidasi kritis 

dan pada interval berikutnya, dan dapat diangkat kembali ke dan kemudian di atas, bahwa yang 

awalnya ditahan.  

Teknik yang sama dapat diterapkan setiap kali Anda belajar bahan yang ingin Anda ingat. Ini 

mungkin berpikir bahwa dengan studi lanjutan dari subjek, ulasan akan menumpuk dan 

mengambil alih sebagian besar waktu belajar Anda. Sebenarnya, hal ini tidak terjadi. Andaikan 

seseorang belajar setiap hari selama satu jam sehari, dan selain mendirikan program ulasan untuk 

penelitian ini. Pada hari-hari yang ia akan perlu untuk meninjau pekerjaan dari sesi studi saja 

selesai (segera setelah, beberapa jam setelah dan sebelum tidur), dan juga material dari satu hari, 

satu minggu, satu bulan dan enam bulan sebelumnya.  

Review kerja yang dilakukan:  Waktu yang dibutuhkan:  

Hari yang sama  

1 minggu sebelum  

1 bulan sebelum  

6 bulan sebelum  

5 menit  

3 menit  

1 menit  

1 menit 

Maksimum waktu review  

pada salah satu hari:  

 

10 menit 

Jadi seseorang menghabiskan satu jam sehari studi perlu hanya menghabiskan total maksimal 10 

menit sehari untuk menyelesaikan semua yang diperlukan meninjau, dan memperbaiki waktu 

memorinya lebih banyak. Jadi beberapa menit yang ditujukan untuk meninjau membuat jam 

yang dihabiskan belajar yang efektif dan bermanfaat.  

Untuk meringkas: terus mundur! Luangkan waktu untuk berhenti dan mencerminkan. Kembali 

ke apa yang Anda pelajari kemarin, hari sebelumnya, pekan lalu, dan seterusnya. Anda masih 

memerlukan semua ini. Jangan hanya pergi merangsek maju, membiarkan semua belajar Anda 

menguap di bangun Anda. Keberhasilan Anda akan diukur dengan seberapa banyak Anda telah 

konsolidasi - tidak pada berapa banyak Anda setelah dipelajari dan kemudian lupa. Bila Anda 

telah memiliki disiplin tinjauan terorganisir bahan sebelumnya dipelajari, dan menerima manfaat, 
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prosedur akan menjadi otomatis dan mudah.  

 

12. Fisik Belajar  

Bab 12 - Belajar Fisik 

Pemikiran belum tentu berbeda dari aktivitas fisik. Pemikiran tidak perlu sesuatu yang terjadi pada 

kepala Anda tanpa manifestasi luar. Anda benar-benar memiliki dua tubuh: tubuh fisik Anda dan 

representasi mental dari tubuh fisik yang disebut tubuh kinestetik. Idealnya tubuh Anda fisik dan 

kinestetik bertindak dalam koordinasi. Tetapi kadang-kadang pola kebiasaan yang diinstal dalam tubuh 

kinestetik (di wilayah motor otak) telah mendesak dan dorongan dari mereka sendiri bahwa kita harus 

lebih-naik. Dengan demikian kecanggungan, kurangnya koordinasi dan kesulitan memperoleh 

keterampilan fisik adalah mudah dijelaskan. Ini seperti memiliki satu kaki akan salah satu cara dan yang 

lainnya menuju ke arah yang berbeda. Rahasianya adalah untuk mendapatkan tubuh fisik dan kinestetik 

bekerja sama, maka Anda dapat dengan cepat mempelajari keterampilan fisik baru dan meningkatkan 

kinerja Anda yang sudah ada. Integration Exercise Latihan Integrasi  

1. Perlahan-lahan mengangkat tangan Anda ke udara dan kemudian menurunkan mereka lagi, 
perhatikan dekat dengan semua sensasi otot, tulang dan daging yang melibatkan gerakan ini. 
Lakukan ini beberapa kali.  

2. Jaga lengan Anda ke bawah di sisi Anda tapi kali ini mental mengangkat tangan di atas kepala 
Anda dan menurunkan mereka lagi, dan mencoba untuk merasakan semua sensasi yang sama 
seperti yang Anda rasakan sebelumnya. Lakukan tindakan ini dalam imajinasi Anda, sejelas yang 
Anda bisa, mengulanginya beberapa kali.  

3. Sekarang mengangkat tangan fisik Anda naik ke udara di atas kepala Anda, kemudian saat 
menurunkan lengan fisik Anda turun ke sisi anda secara bersamaan mengangkat tangan mental 
di atas kepala Anda, dan kemudian mengangkat tangan fisik Anda sementara menurunkan 
lengan mental Anda. Melanjutkan siklus tindakan sampai Anda dapat melakukan dengan lancar 
dan realistis.  

4. Mengambil langkah ke kanan dengan kaki kanan dan fisik kembali, kemudian melakukan hal 
yang sama dengan kaki kiri, melangkah ke kiri dan kembali. Kemudian ulangi dengan kaki mental 
Anda, berkonsentrasi pada mendapatkan sensasi yang sama. Lanjutkan sampai Anda dengan 
jelas bisa merasakan dan membedakan dua badan Anda.  

5. Konsentrasikan rasa dua lengan fisik karena mereka tangan di sisi Anda. Kemudian cobalah 
untuk merasakan lengan mental Anda menduduki tempat yang sama dengan lengan fisik Anda. 
Dan kemudian mencoba untuk secara bersamaan merasa kedua lengan Anda fisik dan mental 
pada saat yang sama.  

6. Angkat lengan Anda fisik dan mental secara bersamaan, menyadari baik pada waktu yang sama. 
Kemudian menurunkan mereka secara bersamaan, menjaga fokus Anda pada perasaan mereka 
berdua bersama-sama.  

7. Langkah ke kiri dan kembali, membuat langkah yang sama dengan kaki mental Anda juga. 
Kemudian juga langkah ke kanan. Lanjutkan sampai Anda bisa merasakan kaki mental Anda 
sebagai yang terpisah sensasi bergerak dalam koordinasi dengan kaki fisik Anda.  

8. Datang untuk beristirahat. Rasakan keduanya sama-sama. Memiliki paru-paru Anda fisik dan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter11.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhNZE7Vp-mFHiFnggorUVptiYrXlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter11.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhNZE7Vp-mFHiFnggorUVptiYrXlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter11.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhNZE7Vp-mFHiFnggorUVptiYrXlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter12.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhghUAzY1OQ7NXQZlpvr1IqFatpVkg
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mental bernapas perlahan dan merata dalam koordinasi, dan menikmati relaksasi.  

Jika Anda mempelajari subjek yang menggambarkan keterampilan fisik, maka efektif belajar 

mime tindakan. Miming atau bertindak keluar dengan cara ini akan membantu pemahaman Anda 

dan memori Anda, jadi ketika Anda benar-benar datang untuk melakukannya, tidak akan tampak 

asing. Untuk membantu pantomim Anda, menggunakan kekuatan imajinatif Anda untuk 

menempatkan diri dalam situasi Anda meniru - cobalah untuk melihat diri Anda berenang, 

mengemudi, memperbaiki mobil, dll  

Pada saat yang sama seperti Anda mime gerakan fisik, membuat gerakan yang sama dengan 

mental tubuh (kinestetik). Visualisasikan sejelas mungkin apa yang benar-benar akan merasa 

seperti - apa sensasi yang ada dalam tubuh Anda? Bagaimana Anda akan memindahkan tangan 

dan kaki? Apa yang terlihat seperti lingkungan Anda dan apa yang Anda pakai? Bagaimana 

pernapasan Anda dan ketegangan? Apakah Anda takut atau percaya diri atau di antara?  

 

 13. Pandangan, Suara, Aksi ...  

Bab 13 - Pandangan, Suara, Aksi ...  

Visual  
Sekitar sepertiga dari orang-orang lebih memilih untuk belajar dengan melihat. Mereka memiliki 

preferensi untuk arti visual. Mereka menikmati berkomunikasi melalui gambar, grafik dan 

artefak visual. Mereka sangat baik pada adegan ingat atau visualisasi imajiner. Mereka mungkin 

menggunakan foto daripada suara ketika ejaan dan mengingat. Mereka lebih suka instruksi 

'memetakan' untuk menggunakan rencana tata letak, ketika arah memberi mereka akan membuat 

referensi untuk apa yang Anda akan 'melihat' dan pada umumnya mereka akan berpikir secara 

visual.  

Auditory  
Lain ketiga orang menikmati berkomunikasi dan belajar melalui suara, termasuk kata yang 

diucapkan. Mereka memiliki preferensi untuk arti pendengaran. Diskusi dan lisan sesuai latihan 

mereka terbaik. Mereka cenderung mengingat nama daripada wajah dan mungkin mantra dengan 

mengingat pola suara. Mereka lebih memilih untuk memberi dan menerima instruksi secara 

lisan, dengan penekanan pada urutan, pengulangan dan ringkasan.  

Kinestetik  
Sepertiga terakhir dari orang-orang lebih memilih untuk terlibat dengan pengalaman fisik. 

Mereka memiliki preferensi untuk indera kinestetik perasaan, gerakan sentuhan, dan posisi. 

Dalam komunikasi mereka membuat poin mereka dengan tangan dan tubuh dan menjadi animasi 

seperti yang mereka lakukan itu. Mereka belajar paling baik melalui praktek dan pengalaman dan 

mungkin merasa frustasi dengan situasi belajar statis menggunakan buku dan kuliah. Mereka 

akan memberikan instruksi dengan demonstrasi atau gerakan; ketika memberikan arahan mereka 

akan lebih cenderung untuk membawa Anda ke sana.  

Kita lakukan, untuk sebagian besar, memanfaatkan ketiga modalitas sensual, tetapi cenderung 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter12.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhghUAzY1OQ7NXQZlpvr1IqFatpVkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter12.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhghUAzY1OQ7NXQZlpvr1IqFatpVkg
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memiliki preferensi tertentu. Kami melakukan yang terbaik untuk struktur pembelajaran kami 

untuk memanfaatkan semua indera, termasuk modalitas favorit kita. Karena materi yang 

diberikan, seperti program Pengembangan saat ini Mind, mungkin terutama informasi tertulis, itu 

jatuh pada siswa untuk mengungkapkan informasi dalam berbagai cara. Dalam melakukannya, ia 

akan belajar lebih banyak dalam proses.  

Mari kita ambil contoh seorang pilot perusahaan penerbangan, untuk melihat bagaimana ia 

belajar serangkaian kompleks cek mekanik dan sistem. Setiap enam bulan lisensi dan oleh karena 

itu hidup nya, tergantung padanya lulus tes yang mengharuskan dia untuk mengingat semua 

pemeriksaan dalam urutan dan menerapkannya dalam situasi tes. Dalam hal ini situasi tes 

simulator dan di antara banyak latihan wajib diuji adalah kegagalan mesin simulasi selama take-

off. Ini adalah sebuah situasi, apakah dibayangkan atau riil, stres yang tinggi.  

Hidup tidak hanya tergantung pada kemampuan pilot untuk mengingat, tetapi juga pada 

kemampuan untuk melakukan tugas-tugas dikenang dalam urutan yang benar sementara juga 

katering untuk lain, tak terduga, variabel. Dia tidak ingat dan belajar untuk tampil di level ini 

dengan membaca dan membaca kembali manual, diikuti dengan ujian tertulis. Itu tidak cukup, ia 

membutuhkan pendekatan multi-indera.  

Dek penerbangan dari pesawat modern diatur sehingga sistem pengendalian pesawat bisa 

dikelola secara efektif dan sistematis. Instrumentasi Penerbangan memberikan umpan balik pada 

semua sistem operasi. Para kru diminta untuk berbicara melalui prosedur yang telah disepakati 

dan menegaskan penyelesaian mereka: ini aural. Ketika mereka melakukan kontrol atau 

mengoperasikan sebuah switch, pilot menunjuk dan fisik menyentuh instrumen: itu adalah fisik. 

Dalam hal kecil kemungkinannya kios atau terlalu dekat dengan daerah, sistem peringatan 

beroperasi: bergetar lampu flash, sebuah mengulang sinyal peringatan keras dan rekaman suara 

memperingatkan bahaya, ditambah kontrol kolom. Ini adalah pengalaman visual, auditori dan 

kinestetik.  

Bagaimana pilot mempelajari sistem yang kompleks? Yes, there are manuals. Ya, ada manual. 

Ya, ada update dan briefing. Ya, ada simulator program, umpan balik dari kapten pengawasan 

dan tes secara teratur. Tapi akhirnya membutuhkan individu sendiri nya untuk mempelajari 

material massa. He needs to make the information his own. Dia perlu membuat informasi sendiri.  

Pertama, ia mengambil catatan sistem yang disediakan oleh manual resmi dan merekonstruksi 

daerah esensial ke dalam catatan sendiri. Ada lebih banyak peta dan diagram dari penjelasan 

tertulis. Setiap prosedur kompleks dipecah menjadi elemen-elemen terstruktur mengikuti formula 

yang jelas yang terdiri dari diagram alur dan kata kunci disorot, dan tindakan sequencing dengan 

benar. Peta Ringkasan ditempatkan pada dinding di atas meja belajar. Di meja ditempatkan tata 

letak besar kontrol dek penerbangan pesawat.  

Untuk mempelajari latihan, pilot melihat diagram alur-nya, mengatakan tindakan yang dijelaskan 

di sana keras, saat ia mencapai depan dan menyentuh kontrol pada rencana tata letak. Hal ini 

berlatih sampai tidak ada kebutuhan untuk alat peraga dan kartu prompt - sampai ia bisa 

melakukannya buta: di mata batinnya ia mampu mengatakan tindakan yang dijelaskan, lihat dek 

penerbangan, menggerakkan tangannya untuk mengoperasikan kontrol, dan bergerak ke tindakan 
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berikutnya. Belajar ini sedang dibacakan dalam tiga modalitas sensori yang berbeda: visual, 

auditori dan kinestetik. Pengetahuan baru dievaluasi secara berkala baik oleh pilot dan dalam tes 

formal untuk menjaga retensi tinggi.  

Ini adalah belajar yang nyata: belajar untuk aplikasi, baik mental maupun fisik. Hal ini 

membutuhkan keterlibatan dan inisiatif dari mahasiswa, tetapi imbalannya adalah keterampilan 

tingkat tinggi dan yang memungkinkan tercapainya tujuan realistis kehidupan.  

Rumus untuk mengingat yang efektif:  

Efektif ingat = MOSS ...  

M otivation + a clear sense of a positive O utcome + useful S trategies + the correct S tate  

 

 Motivasi  
Ingat membutuhkan perhatian sadar dan usaha diarahkan. Kita harus berniat untuk mengingat 

kembali informasi pada awal proses 'revisi'. Tanyakan:  

 Apakah Anda yakin tentang apa yang Anda ingin tahu?  

 Kapan Anda telah belajar dengan?  

 Untuk tujuan apa yang anda belajar itu?  

 Bagaimana ini akan menghubungkan Anda dengan apa yang telah Anda pelajari 

sebelumnya dan apa yang akan datang?  

 Bagaimana Anda akan hadiahi diri Anda sendiri karena belajar itu?  

Sebuah rasa yang jelas tentang hasil yang positif 

  

Suatu hasil kita bisa bergerak ke arah adalah penting. Tanyakan:  

 Setelah ini dipelajari apa yang akan saya bisa lakukan untuk menunjukkan hal itu?  

 Bagaimana orang lain tahu bahwa Anda telah belajar materi ini?  

 Apakah Anda memberikan diri Anda ikhtisar dengan memindai bahan yang Anda 

butuhkan untuk belajar?  

 Apa jenis pertanyaan yang akan Anda dapat menjawab sekali bahan ini dipelajari?  

 Kemudian memvisualisasikan dan pengalaman rasa berhasil mencapai hasil Anda.  

Strategi-strategi berguna 

  

Kombinasi metode pembelajaran - seperti yang dibahas di atas - yang paling efektif. Tanyakan:  

 Apakah Anda memiliki sumber daya yang Anda butuhkan?  

 Apakah strategi anda belajar visual, auditori dan kinestetik?  
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 Apakah Anda mengkombinasikan strategi?  

 Bagaimana Anda menguji ingat Anda?  

 Apa rencana Anda harus kembali ke materi?  

Keadaan benar 

  

Kita harus berada dalam keadaan yang benar untuk belajar, baik secara fisik dan emosional. Hal 

ini memerlukan istirahat yang teratur, diet sehat, tidur yang baik, lingkungan yang menunjang 

pembelajaran dan keadaan pikiran positif. Tanyakan:  

 Apakah Anda menyisihkan periode waktu yang cukup bebas dari campur tangan?  

 Apakah Anda dalam ruang nyaman yang dapat Anda gunakan untuk membantu belajar 

Anda, misalnya dengan memasang peta memori, diagram dan pengingat berwarna-warni 

di dinding?  

 Apakah ruang yang hangat namun tidak terlalu hangat; ringan; tenang atau dengan musik 

yang membantu Anda belajar?  

 Apakah Anda memiliki istirahat yang teratur?  

 Setelah istirahat akan Anda review dan preview, sebelum memulai lagi?  

Dikatakan bahwa kita belajar ...  

 

10% dari apa yang kita baca  

20% dari apa yang kita dengar  

30% dari apa yang kita lihat  

50% dari apa yang kita lihat dan dengar  

70% dari apa yang didiskusikan dengan orang lain  

80% dari apa yang kita alami secara pribadi  

90% dari apa yang kita ajarkan kepada orang lain  

 
 

 14. Keputusan untuk Gagal  

Bab 14 - Keputusan Gagal 

Sering anak menemukan suatu bidang studi, seperti matematika, dan memutuskan bahwa ia 

memerlukan terlalu banyak usaha mental, bahwa orang lain melakukan lebih baik dari diri 

mereka sendiri sehingga mereka jatuh di belakang, dan bahwa mereka tidak mungkin berhasil 

dalam subjek. Mereka kemudian membuat keputusan yang lebih baik tidak untuk mencoba lagi 

di topik ini, dalam rangka untuk menyelamatkan harga diri mereka. Mereka telah membuat 

keputusan untuk gagal.  

Keputusan tersebut oleh anak bertindak dengan kekuatan perintah hipnotis, karena mereka 

biasanya dibuat dalam keadaan emosi yang cukup dan stres. Konsekuensi dari keputusan tersebut 

dapat bertindak untuk seumur hidup. Bahkan orang dengan IQ tinggi mungkin menemukan 

bahwa beberapa operasi mental sederhana adalah selamanya di luar jangkauannya. Jika 

keputusan untuk gagal begitu sangat terkesan bahwa hal itu tidak dapat diingat, praktek di 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter13.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgx9LKcuKX8lnzd6bCAIQHiJ2lUKg
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wilayah ini masih dapat menghasilkan keuntungan sedikit.  

Keputusan gagal juga mungkin berasal dari satu blok di pikiran bawah sadar. Mungkin seorang 

anak dilarang menyentuh alat musik yang berharga dan setelah trauma beberapa akhirnya 

menyimpulkan musik yang di luar jangkauannya. Ini 'menyerah' tentang hal ini terus menghantui 

tahun kemudian untuk orang sebagai asumsi bawah sadar bahwa musik adalah di luar jangkauan.  

Telah lama diakui bahwa pikiran siapa pun tidak dapat berfungsi dengan baik di mana ada 

kecemasan. Pengaruh emosi bermasalah di kelas adalah subjek dari sebuah proyek riset 

dijalankan di Amerika Serikat oleh Dinas Kesehatan. Proyek ini menunjukkan hubungan intim 

antara emosi dan kemampuan belajar. Anak dengan masalah sosial dan emosional juga pembaca 

miskin relatif terhadap tingkat diuji dari IQ.  

Pengalaman saya sendiri sebagai psikoterapis sangat mirip. Sering masalah membaca akan 

terwujud lebih awal dari masalah emosional parah. Hal ini karena kompleks terkait dalam pikiran 

didorong ke salah satu atas yang lain untuk membentuk stack, sehingga yang terakhir untuk 

dimasukkan ke stack adalah yang pertama yang muncul - tapi penyebab sebenarnya adalah 

dimakamkan lebih bawah tumpukan. Dengan asumsi kecerdasan normal, hanya seorang anak 

sangat terganggu akan mengalami kesulitan belajar membaca, sehingga seseorang dapat 

mengharapkan beberapa pengalaman traumatis down di bagian bawah tumpukan.  

Jika seorang anak kecil memiliki masalah emosional dan ini tidak diakui oleh orang tua, maka 

tidak ada yang akan dilakukan tentang hal itu sampai anak mencapai sekolah. Maka anak 

tersebut akan dipilih karena kinerja akademis yang buruk, bukan karena masalah emosional. Jadi 

situasi diperparah, terutama jika anak tersebut tidak membantu pada saat itu, tetapi harus 

berjuang melalui sistem sekolah di bawah awan. Mengabaikan kemudian menjadi sangat mahal 

untuk anak, keluarga dan masyarakat.  

Penyebab ketegangan emosional di rumah banyak. Yang paling ampuh dari semua adalah 

pertengkaran antara orang tua yang menyerang pada akar kebutuhan anak untuk keamanan. 

Harus diingat bahwa orangtua dominan adalah dilihat oleh anak kecil sebagai makhluk, 

sempurna dewa. Pernyataan Orang tua itu memiliki kekuatan perintah hipnotis. Pernyataan 

seperti "lari dan bermain," atau "jangan mengganggu saya dengan pertanyaan bodoh," bisa 

mengubah seorang anak menjadi pertapa kerja-malu di tahun kemudian. Paling berbahaya dari 

semua adalah ramalan orang tua seperti "Anda tidak akan pernah membuat sesuatu dari diri 

sendiri," atau "Anda hanya akan pembuang seorang." Bahkan jika diucapkan dalam bercanda 

mereka mungkin menjadi memenuhi nubuatan-diri.  

Beberapa anak dapat digerakkan begitu sulit dicapai oleh orangtua mereka bahwa hasil 

pendidikan menjadi penuh emosi, dan anak mungkin berhenti untuk mencapai sebagai bentuk 

pemberontakan, atau mengembangkan sebuah kompleks rasa bersalah neurotik sebagai akibat 

kegagalan. Di sekolah, anak rentan terhadap guru disiplin yang menggunakan sarkasme dan 

ejekan untuk membawa anak-anak untuk tumit. Hal ini cenderung untuk membawa keluar 

menantang di berkinerja buruk, sehingga keputusan sadar untuk bertindak bodoh.  

Pada tahun kemudian, di tempat kerja dan dalam pendidikan orang dewasa, masalah yang sama 
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dengan guru yang tidak memadai dalam kombinasi dengan kemampuan belajar yang buruk dapat 

menyebabkan pengambilan keputusan untuk gagal 'yang sadar dalam mata pelajaran tertentu: 

berdasarkan perasaan bahwa subjek tidak mungkin untuk berhasil dengan dan harus dihindari di 

masa depan.  

Keputusan untuk gagal mungkin juga hasil dari prestasi yang dirasakan belum diakui. Hal ini 

terutama terjadi jika sebagian besar dari motivasi untuk kegiatan ini adalah untuk menyenangkan 

orang lain. Kurangnya pengakuan ketika kemampuan telah dicapai juga dapat menyebabkan 

over-menjalankan studi, sehingga antusiasme berkurang dan berubah menjadi protes.  

Faktor lainnya adalah penerapan ukuran yang realistis untuk sukses dalam suatu kegiatan. 

Sebuah paksaan perfeksionis akan membuat prestasi apapun tampaknya tidak memadai. Jika 

orang berpikir kita harus menjadi seorang musisi kelas dunia telah berhasil dalam studi bermain 

instrumen, ini harapan yang tidak realistis akan membatalkan pencapaian aktual dan membawa 

kita untuk mempertimbangkan mempelajari kegagalan dan menyerah pada subjek di masa depan   

Benar menerapkan keterampilan yang dipelajari, untuk melakukan dengan menghadapi dunia 

nyata dan situasi yang menegangkan. Ini dapat dirasionalisasikan dengan membuat pembenaran 

untuk tidak melanjutkan dengan penelitian ini.  

Sadar keputusan untuk gagal mungkin harus diingat oleh para mahasiswa dan dinilai kembali. Ini 

mungkin menyadari bahwa situasi yang mengarah ke bahwa keputusan asli tidak sama dengan 

situasi saat ini, dan bahwa apa yang tampaknya mustahil kemudian dapat dilakukan sekarang 

oleh aplikasi dari keterampilan belajar suara dan dengan motivasi yang tepat dan pendekatan 

matang.  

Selain itu, dapat diakui bahwa inabilities mungkin dianggap berasal dari keputusan untuk gagal 

dalam anak usia dini, dan bahwa meskipun keputusan ini mungkin bawah sadar dan terkubur di 

bawah lapisan emosi kemudian dan niat sehingga mereka tidak langsung dirasakan sekarang, 

namun penilaian ulang mungkin: rasa ketidakmampuan bisa diganti dengan yang up-to-date, 

pandangan obyektif.  

 
 

15. Apa Selanjutnya? 

15. Apa selanjutnya  

Kami harap Anda menikmati menjalankan pertama anda melalui program yayasan ini Mind 

Development. Ingatlah bahwa pendekatan 'siklik' untuk belajar adalah satu yang baik - jika Anda kembali 

ke latihan sebelumnya sekarang, Anda akan melihat mereka dalam cahaya baru dan mendapatkan lebih 

dari mereka. Ini adalah ide yang baik untuk memilih pelajaran tertentu dan berkonsentrasi pada praktek 

prinsip-prinsip dalam kehidupan Anda selama beberapa hari, sampai benar-benar dikuasai dan 

berasimilasi. Untuk setiap latihan, pertimbangkan: Bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk bekerja 

/ istirahat / bermain?  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter14.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjR23jXOkWmB--zBkuDu2lv1Df8DQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter14.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjR23jXOkWmB--zBkuDu2lv1Df8DQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter14.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjR23jXOkWmB--zBkuDu2lv1Df8DQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course1-chapter15.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhIatPDlNN4q2Al5WF_zeQVjFvrzA
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Anda sekarang memiliki pengalaman praktis tentang bagaimana belajar efektif memungkinkan 

Anda memahami, mengingat dan menerapkan informasi rinci, dan betapa pentingnya 

pengetahuan tersebut dalam melengkapi Anda dalam menghadapi tantangan hidup. Kursus 

berikutnya dalam Pembangunan Mind membangun pada kemampuan belajar Anda untuk 

memberikan pendidikan penuh dalam cara membaca baik cepat dan secara mendalam atas 

berbagai mata pelajaran, dan kemudian untuk bisa menghargai, menganalisa dan menerapkan 

apa yang Anda baca dengan jelas dan tajam kecerdasan ...  

 

Kekuatan Membaca 

Tentu saja ini belajar di rumah dapat melipatgandakan kecepatan membaca Anda dan keterlaluan's 

kapasitas otak Anda untuk mencerna, mengingat dan menerapkan sejumlah besar informasi ... Bahan 

penting untuk kesuksesan dalam hidup Anda profesional dan pribadi.  

 

Kita semua belajar membaca di sekolah, setelah fashion. Tapi bagi kebanyakan dari kita, ini 

bukan merupakan penggunaan optimal kekuatan otak kita. Dalam kursus ini anda akan belajar 

untuk lebih baik menggunakan fokus perhatian otak kiri dikombinasikan dengan perhatian 

perifer otak kanan, dalam harmoni dekat. Komunikasi yang baik antara belahan otak merupakan 

prasyarat untuk berpikir kreatif dan juga rasa kesejahteraan, di mana pikiran dan perasaan yang 

terintegrasi.  

Membaca adalah suatu proses komunikasi memerlukan serangkaian keterampilan. As such 

reading is a thinking process rather than an exercise in eye movements. Seperti membaca 

tersebut proses berpikir daripada latihan gerakan mata. Membaca efektif memerlukan urutan 

logis dari pola pikir, dan pola-pola ini memerlukan latihan untuk mengatur mereka ke dalam 

pikiran. Metode saat ini digunakan di sekolah-sekolah tidak menyentuh pada masalah kecepatan, 

pemahaman dan analisis kritis dan memang semua keterampilan yang dapat digambarkan 

sebagai teknik membaca lanjutan. Singkatnya, sebagian besar masalah membaca Anda belum 

ditangani selama pendidikan awal Anda. Dengan menggunakan teknik yang tepat, keterbatasan 

pendidikan dini dapat diatasi dan kemampuan membaca meningkat sebesar 500% atau lebih.  

Kursus ini mengajarkan teknik membaca yang mendalam yang sangat meningkatkan kecerdasan 

sastra, sehingga Anda dapat dengan jelas merasakan ide-ide dan nilai-nilai yang penulis 

mengekspresikan dan berhubungan mereka untuk orang-orang penulis lain dan jadi lebih mampu 

membuat kesimpulan objektif.  

Klik di sini untuk memesan Membaca Power Kursus  

 

Alat untuk Transformasi menawarkan kursus lebih lanjut yang sangat baik dalam seri Pembangunan 

Pikiran untuk secara radikal meningkatkan kemajuan Anda di jalan Anda pertumbuhan pribadi. Anda 

https://trans4mind.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=1681157
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dapat memperoleh pemenuhan potensi mental Anda, kejelasan baru tujuan Anda dan identitas dalam 

kehidupan ini, dan pencerahan rohani yang luar biasa, jika Anda memilih untuk benar-benar 

menindaklanjuti program ini!  

 

Konsentrasi: Tekad Mengembangkan 

Kursus ini mengajarkan keterampilan konsentrasi sebagai sarana mendidik kehendak. Seringkali, 

ketika kita meletakkan pikiran kita pada sesuatu, kita berpikir tentang sesuatu yang lain dan ini, 

pada gilirannya, mengingatkan kita pada sesuatu yang lain. Pikiran mengembara dari satu hal ke 

hal lainnya oleh asosiasi, sampai hal yang asli terlupakan. 'Konsentrasi' berarti menaruh 

perhatian semua seseorang pada sesuatu, dan menjaga di sana selama satu ingin. Jadi, jika Anda 

berkonsentrasi pada sebuah buku, Anda menyadari buku dan anda tidak berpikir, mencari atau 

mendengarkan apa pun. Jika Anda berkonsentrasi Anda terjaga dan sadar. Di sebagian besar 

kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang efektif sehari-bermimpi - paling buruk mereka tidur-

berjalan robot. Pikiran mereka flip mekanis dari satu hal ke hal lainnya, tidak pernah beristirahat 

pada apa pun untuk waktu yang lama atau sengaja. Proses ini mungkin berlangsung selama 

seluruh kehidupan mereka dan mereka tidak pernah belajar atau mencapai sesuatu yang 

konsekuensi.  

Kecuali kita dapat membangunkan diri kita dari mechanicalness dan tidur, kita tidak bisa mulai 

bekerja pada diri kita sendiri dan kita tidak bisa mendapatkan sesuatu dalam hidup. Kita harus 

belajar suasana konsentrasi - untuk benar-benar BEING di sini-dan-Sekarang, melihat dan 

mengamati, dan terfokus pada tindakan kita.  

Konsentrasi merupakan sarana untuk mengembangkan akan, sehingga kehidupan bisa hidup 

dengan sengaja dan kreatif, bukan sebagai reaksi terhadap aliran sensasi. Karena Anda tidak 

akan berganti-ganti dari satu hal ke hal lainnya, seperti kupu-kupu, Anda akan dapat memilih 

untuk memfokuskan pikiran Anda pada hal-hal, misalnya, belajar atau bekerja, dan akan 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang ini. Yang terpenting, Anda akan dapat 

lebih fokus jelas pada visi Anda tentang apa yang ingin Anda capai.  

Singkatnya, kehidupan mental Anda adalah baik diintensifkan dan diperluas. Kemampuan untuk 

berkonsentrasi Oleh karena itu, suatu keterampilan yang berharga yang akan meningkatkan 

semua keterampilan lain. Hampir semua latihan dan latihan of Mind Development membantu 

mengembangkan kemampuan Anda untuk berkonsentrasi. Tapi apakah ada cara untuk 

meningkatkan konsentrasi Anda secara langsung? Ya, dan kursus ini mengajarkan yang terbaik 

dari mereka.  

Klik di sini untuk memesan Konsentrasi: Mengembangkan Kemauan  

 

Komunikasi Efektif 

https://trans4mind.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=1681155
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Kursus ini mengajarkan keterampilan komunikasi mutakhir yang memungkinkan Anda untuk menjadi 

lebih efektif di tempat kerja dan dalam situasi kehidupan sehari-hari di mana komunikasi yang lebih 

baik dapat membuat semua perbedaan.  

Kursus Komunikasi Efektif menawarkan serangkaian latihan praktis yang mengembangkan 

keterampilan komunikasi dan membantu siswa untuk menerapkan buah nya belajar di sini dan 

sekarang - baik untuk pertumbuhan atau pribadinya dan dengan isu-isu praktis hubungan pribadi 

dan bisnis .  

Peningkatan kemampuan kita untuk berkomunikasi secara eksternal ini tercermin dari 

keuntungan yang sama dalam komunikasi antara bagian otak. Praktek latihan memungkinkan 

pengembangan semua wilayah otak, bahkan mereka yang telah lama di bawah digunakan. 

Mereka mempengaruhi, khususnya, integrasi belahan otak kanan dan otak kiri. Setiap belahan 

mengatur cara berpikir yang berbeda dan melihat dunia. Dengan melakukan latihan secara 

menyeluruh, pelajar dapat membawa kedua bagian otak menjadi komunikasi timbal balik, 

sehingga ia bebas untuk berpikir secara holistik dan mengalami dunia dari sudut pandang 

diperluas.  

Komunikasi adalah kendaraan untuk semua teknik lebih lanjut, sehingga keterampilan 

komunikasi merupakan aspek penting dari Mind Pembangunan. Kursus Komunikasi Efektif 

termasuk latihan praktis untuk meningkatkan kapasitas seseorang untuk mendengarkan penuh 

perhatian dan memahami. Setelah itu, kemampuan mengajukan pertanyaan yang dipraktekkan, 

yang memiliki relevansi untuk komunikasi, memori dan pemahaman. Ini akan membantu siswa 

untuk mempertahankan kontrol komunikasi dalam, situasi sosial dan bisnis praktis. Anda juga 

akan belajar tentang praktis pemecahan masalah dan bagaimana untuk mencapai tujuan Anda 

dalam hidup.  

Super Vision 

 Ini adalah program belajar di rumah untuk meningkatkan kapasitas pikiran untuk visualisasi dan 

integrasi antara otak kiri dan kanan, meningkatkan memori, kreativitas, penglihatan alam dan 

kemampuan menggambar. Ini adalah cara baru melihat - dan sedang.  

Latihan praktis yang ditawarkan dalam kursus ini membantu mengembangkan persepsi visual, 

yang merupakan salah satu cabang dari komunikasi non-verbal, dan alamat subjek pernapasan 

dan relaksasi. Oksigenasi yang memadai dari otak dan keadaan santai yang diperlukan untuk 

lebih lanjut mengembangkan pikiran.  

Mata dan telinga merupakan saluran utama melalui mana keuntungan informasi tentang dunia. 

Seperti keterampilan mendengarkan, pelatihan dalam visualisasi dan mencari membuat anda 

lebih sadar. Ketika Anda lebih sadar, pikiran bawah sadar memiliki pengaruh lebih sedikit. Ini 

berarti Anda lebih santai, kurang cemas, kurang mudah marah, yang memorizer lebih baik - dan 

visi Anda diperbaiki.  
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SUPER VISI MENGEMBANGKAN PIKIRAN 

Cara baru melihat - dan menjadi 

Ini adalah program belajar di rumah praktis termasuk berbagai latihan untuk meningkatkan 

kapasitas pikiran untuk melihat mudah, meningkatkan integrasi antara otak kiri dan kanan, 

meningkatkan memori, kreativitas, penglihatan alam dan kemampuan menggambar.  

Manfaat bagi Anda ...  

 Lebih santai negara umum, lebih mampu berkonsentrasi dan melihat dengan jelas  

 Kurang mata strain dan karenanya juga penglihatan yang lebih baik  

 otak kanan fakultas seperti visualisasi dan pemahaman tentang hubungan  

 Peningkatan kemampuan artistik, seperti menggambar dan pemodelan  

 Bersiaplah untuk praktek pengembangan pikiran lebih lanjut seperti keterampilan 

komunikasi, konsentrasi, kecepatan-membaca dan belajar.  

 

Latihan yang ditawarkan dalam membantu Visi Super untuk mengembangkan persepsi visual, 

yang merupakan salah satu cabang dari komunikasi non-verbal, dan alamat subjek pernapasan 
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dan relaksasi. Oksigenasi yang memadai dari otak dan keadaan santai yang diperlukan untuk 

persepsi yang benar dan untuk mengembangkan lebih lanjut pikiran.  

Mata dan telinga merupakan saluran utama melalui mana keuntungan informasi tentang dunia. 

Seperti keterampilan mendengarkan  pelatihan dalam persepsi membuat anda lebih sadar. 

Ketika Anda lebih sadar, pikiran bawah sadar memiliki pengaruh lebih sedikit. Ini berarti Anda 

lebih santai, kurang cemas, kurang mudah marah, yang memorizer lebih baik - dan visi Anda 

diperbaiki.  

Jelas, orang dengan cacat mata fisik tidak akan dapat melihat dengan baik. Namun, banyak orang 

memiliki masalah dengan melihat yang tidak memiliki masalah mata medis, atau yang memiliki 

kemampuan untuk melihat lebih buruk daripada kondisi medis dari mata mereka akan 

menyarankan.  

Melihat lebih dari hanya melihat 

Dengan telinga, jelas bahwa pendengaran berbeda dari mendengarkan; pendengaran pasif tetapi 

mendengarkan merupakan proses aktif. Dengan mata, juga kami mencatat bahwa melihat 

berbeda dari melihat. Melihat adalah kemampuan mata untuk menerima dan fokus cahaya dan 

meneruskan informasi ini ke otak. Melihat adalah sebuah proses aktif dari persepsi dan karena 

itu dapat dilatih. Seseorang dapat memiliki kesulitan melihat karena masalah mata, tetapi juga 

karena kebiasaan buruk dalam cara ia melihat dan memanfaatkan informasi optik yang 

disediakan. Sementara cacat di mata mendistorsi gambar, kekurangan perhatian akan 

menyebabkan sensasi yang akan diabaikan. Kebiasaan buruk ini menyebabkan efek yang 

berlawanan dengan kemampuan yang diberikan di atas. Orang tersebut menjadi lebih tegang, 

cemas, mudah marah, buruk di mengingat, dan kebutuhan kacamata kuat.  

Jadi bagaimana visualisasi dan mencari diperbaiki? Kebiasaan persepsi buruk disebabkan oleh 

ketegangan, sering disebabkan oleh emosi ditekan. Karena hubungan kuat antara mencari dan 

pikiran bawah sadar, peningkatan keterampilan mencari memiliki efek sebaliknya dalam 

mengurangi 'biaya' yang menyertai represi emosi.  

Pentingnya relaksasi 

Kita hanya bisa mengingat dan membayangkan hitam ketika pikiran rileks. Banyak perbaikan 

penglihatan latihan di Super Visi meningkatkan kemampuan ini, karena mereka mengurangi 

ketegangan dalam sistem optik dan menenangkan pikiran, memungkinkan bidang visual batin 

hitam. Ini merupakan aset yang berharga sebagai visualisasi maka akan membutuhkan sedikit 

usaha dan konsentrasi yang difasilitasi.  

Orang yang menemukan visualisasi cenderung sulit untuk membuat gerakan mata jauh lebih 

sedikit dari biasanya, ketika mereka mencari di sekitar objek dan wajah. Biasanya mereka adalah 

otak kiri yang dominan dan memiliki masalah karena komunikasi yang buruk antara kedua sisi 

otak. Their visual memory likewise suffers. memori visual mereka juga menderita.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&tl=id&u=http://www.trans4mind.com/mind-development/course2.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhgUuk0Xew3V0k8KAFfuIGeDiHtiw


 

P
ag

e5
2

 

Visualizers Bagus, ketika mereka melihat lingkungan mereka dan di wajah pada khususnya, akan 

cenderung untuk menelusuri mereka garis besar dan fitur, menggeser cepat dari satu titik ke titik 

lain. Mereka dapat membuat lebih mudah, dengan memvisualisasikan hal-hal yang ingin mereka 

capai dan realitas saat ini, sehingga aliran ide-ide lebih mudah. Trauma kenangan juga lebih 

mudah untuk menghadapi dan kontrol.  

Gunakan kekuatan otak kanan Anda 

Selanjutnya, teknik dalam kursus ini untuk mengembangkan keterampilan menggambar 

membantu untuk membawa dua belahan korteks otak ke dalam keadaan yang lebih baik 

komunikasi dan akibatnya menyeimbangkan aktivitas seluruh otak. Jika satu sisi otak dominan ia 

akan cenderung untuk berpikir kondisi dalam pola tertentu, sedangkan sisi lain dari otak 

mungkin kurang digunakan dan praktis berbicara, tidur. Sebuah belahan dominan, baik kiri atau 

kanan, segera akan merebut atas segala tugas mental atau informasi yang menyajikan sendiri, 

hanya kemudian menemukan bahwa tugas seperti itu adalah lebih tepat untuk belahan bumi lain. 

Hal ini menyebabkan kebingungan, gagap dan penundaan asosiasi. Kefasihan, kreativitas dan 

efektivitas membutuhkan baik dan kanan otak kiri bekerja dalam koordinasi seimbang dan 

bekerja pada Super Vision akan mencapai keadaan ini ditingkatkan menjadi.  

Catatan penting: Tujuan dari program ini adalah untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan 

Anda observasi, bukan untuk menggantikan kacamata Anda telah diresepkan atau bertentangan 

dengan nasihat medis dari dokter anda atau optomologist. Super Visi Tentu saja tidak akan 

membantu siswa jika ia telah glaukoma, katarak, retina terlepas atau kerusakan retina akibat 

diabetes. Ini adalah kondisi medis yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan kebutaan. Jika 

seorang siswa salah satu memiliki salah satu kondisi atau mengharapkan ia memiliki salah satu 

kondisi tersebut, ia harus mendapatkan ini ditangani oleh seorang praktisi medis yang sesuai.  

Kursus ini tersedia untuk hanya US $ 39,00! 
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KOMUNIKASI EFEKTIF – MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN 

 

Dapatkan lebih baik berhubungan dengan orang lain - dan dengan diri sendiri  

Hubungan Anda dengan orang lain memiliki dampak yang besar pada setiap aspek 

kehidupan Anda. Inti dari hubungan adalah komunikasi, dan namun, bahkan antara 

orang-orang yang sangat peduli untuk satu sama lain, komunikasi kadang-kadang 

menjadi tersumbat. Kita tidak bisa menempatkan perasaan kita dalam kata-kata. Mitra 

kami berbicara tapi kami tidak mendengar. Kami menatap tak berdaya di sebuah jurang 

keheningan, atau dalam frustrasi kita melemparkan serangan yang mendorong kita lebih 

lanjut selain.  

Keterampilan komunikasi yang buruk dapat merusak semua hubungan Anda. Hal ini 

dapat mempengaruhi performa Anda di tempat kerja, rasa percaya diri Anda dan 

kesehatan fisik Anda.  

Komunikasi adalah proses yang melibatkan transmisi dan penerimaan informasi, 

penerimaan informasi auditori melibatkan kedua pendengaran dan mendengarkan. Di 

sekolah, hampir tidak ada instruksi ditawarkan pada subyek mendengarkan. Percobaan 

baru-baru ini menunjukkan bahwa perhatian seseorang tidak ada sekitar 50% dari 

waktu, dan bahwa dengan pendidikan ulang, modus seseorang mendengarkan dapat 

ditingkatkan sehingga perhatian mereka di tempat 80 atau 90% dari waktu. Pada anak-

anak ini menyebabkan peningkatan IQ sampai 19 poin, pada orang dewasa perbaikan 

tersebut akan menjadi sedikit kurang tapi masih substansial - transfer mendengarkan 

penuh perhatian untuk banyak proses kognitif yang terlibat dalam intelijen.  
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Komunikasi Efektif mengajarkan keterampilan komunikasi mutakhir yang 

memungkinkan Anda untuk menjadi lebih efektif di rumah dan bekerja dan dalam 

semua situasi kehidupan sehari-hari dimana hubungan yang lebih baik dapat membuat 

semua perbedaan.  

Manfaat bagi Anda ...  

 Memahami bagaimana komunikasi rusak dan bagaimana cara terbaik untuk 

memperbaikinya  

 Lebih sayang, empati dan saling pengertian dengan orang-orang dalam 

hidup Anda  

 Jangan ragu untuk mengungkapkan dan melepaskan perasaan tak terucap  

 Memiliki lebih banyak kemampuan baik untuk mendengarkan dan membuat 

diri dipahami  

 Yang lebih tajam pikiran cerdas,  

 Baik-siap untuk praktek pengembangan pikiran lebih lanjut seperti 

konsentrasi, kecepatan-membaca dan belajar.  

 

Tindakan yang paling dasar, dalam hidup, adalah untuk menjangkau dan menarik, itu 

adalah dinamis dasar untuk bertahan hidup, untuk menjangkau untuk makanan atau 

untuk menarik diri dari bahaya. Ini juga merupakan dasar komunikasi. Jika niat 

memadai telah digunakan dan lain memperhatikan dan duplikat yang sedang diletakkan 

di seberang, maka komunikasi berlangsung. Dasar komunikasi dan interaksi, kemudian, 

adalah: mencapai - menarik; berbicara - mendengarkan; memberi - menerima. Dalam 

prakteknya tentu saja, orang memiliki tujuan yang berbeda dan sudut pandang dalam 

hidup dan konflik ini bisa. Tetapi jika sudut pandang dibagi melalui proses yang jujur 

dan tulus kasih sayang komunikasi dua arah, dan empati dapat dibangun, memperkuat 

saling pengertian.  

Kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi merupakan dasar untuk masalah antara 

orang. Sebagai contoh, ketika pasangan tidak dapat secara efektif mendiskusikan 

perasaan mereka dan ide-ide bersama, hubungan mereka - termasuk hubungan seksual 

mereka - pada akhirnya bisa dihancurkan. Selain itu, jika Anda mengalami masalah 

dalam hubungan Anda dan karena kurangnya keterampilan komunikasi Anda tidak 

tepat berusaha untuk berbagi perasaan-perasaan Anda, Anda mungkin mengalami 

penolakan bahkan lebih, sakit hati, dan kesalahpahaman. Hal ini dapat mengakibatkan 

Anda menghindari komunikasi intim dan memasang dinding emosional.  

Kunci kecerdasan emosi 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan efektif 
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menerapkan kekuatan emosi, disalurkan tepat sebagai sumber energi, kreativitas dan 

pengaruh - dan untuk dapat jelas dan melepaskan emosi yang telah outstayed 

menyambut mereka. Kadang-kadang, untuk sebagian besar dari kita, kita mungkin takut 

menghadapi perasaan terdalam kami, kebutuhan dan pikiran. Kita mungkin takut untuk 

mengungkapkan kepada orang lain karena bagaimana kita membayangkan lain 

mungkin bereaksi. Jadi kita hidup kehidupan pribadi, memotong sebagian dari mitra, 

teman, kolega dan keluarga, dan bahkan dari diri kita sendiri.  

Sebuah dinding frustrasi atau 'muatan' emosional berkembang antara dua orang (atau 

antara seseorang dan organisasi) ketika apa yang dirasakan tidak dinyatakan, atau apa 

yang dinyatakan adalah tidak mendengarkan dengan pemahaman dan empati. 

Keterampilan komunikasi yang dipraktekkan pada kursus Komunikasi Efektif 

membantu kita untuk menerobos kebuntuan macam ini - sehingga alienasi dan 

kerenggangan diganti oleh kontak dan keintiman.  

Kursus Komunikasi Efektif menawarkan serangkaian latihan praktis yang 

mengembangkan keterampilan komunikasi dan membantu siswa untuk menerapkan 

buah nya belajar di sini dan sekarang - baik untuk pertumbuhan atau pribadinya dan 

dengan isu-isu praktis hubungan pribadi dan bisnis .  

Pelajari untuk menggunakan seluruh otak Anda 

Modern manusia, karena ia memiliki mengembangkan pidato tinggi dan kemampuan 

menulis (menggunakan satu tangan), telah menjadi khusus dalam penggunaan nya dari 

dua belahan. Singkatnya, sebagai hasil pengembangan menulis, fungsi verbal menjadi 

neurologis berpusat di belahan otak kiri. Namun, harga kebebasan baru ini telah 

menjadi kecenderungan ketidakseimbangan mental, dan sebagai akibatnya, neurosis. 

Umumnya, otak kiri adalah lebih berkembang dengan mengorbankan kanan. Belahan 

otak kanan memiliki fungsi memberikan rasa strategi dan tujuan hidup. Karena kita 

kehilangan sebagian fungsi ini, kita mungkin cenderung merasa hidup kita tanpa 

maksud dan tujuan.  

Peningkatan kemampuan kita untuk berkomunikasi secara eksternal ini tercermin dari 

keuntungan yang sama dalam komunikasi antara bagian otak. Praktek latihan 

memungkinkan pengembangan semua wilayah otak, bahkan mereka yang telah lama di 

bawah digunakan. Mereka mempengaruhi, khususnya, integrasi belahan otak kanan dan 

otak kiri. Setiap belahan mengatur cara berpikir yang berbeda dan melihat dunia. 

Dengan melakukan latihan secara menyeluruh, pelajar dapat membawa kedua bagian 

otak menjadi komunikasi timbal balik, sehingga ia bebas untuk berpikir secara holistik 

dan mengalami dunia dari sudut pandang diperluas.  

Sebuah kursus praktis untuk memperbaiki komunikasi 

Komunikasi adalah kendaraan untuk semua teknik lebih lanjut, sehingga keterampilan 

komunikasi merupakan aspek penting dari Mind Pembangunan. Kursus Komunikasi 

Efektif termasuk latihan praktis untuk meningkatkan kapasitas Anda untuk 
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mendengarkan penuh perhatian dan memahami. Setelah itu, kemampuan mengajukan 

pertanyaan yang dipraktekkan, yang memiliki relevansi untuk komunikasi, memori dan 

pemahaman. Ini akan membantu Anda untuk mempertahankan kontrol komunikasi 

dalam, situasi sosial dan bisnis praktis.  

Inti dari program ini adalah mengembangkan keterampilan interpersonal Anda 

komunikasi melalui berlatih aktual dan pelatihan ... Sehingga keterampilan ini menjadi 

otomatis dan berada di ujung jari Anda hanya ketika Anda ingin mereka, bukan hanya 

dalam pikiran Anda.  

Keterampilan yang Anda akan belajar didasarkan pada metode dicoba dan diuji. Anda 

bahkan mungkin tahu beberapa dari mereka. Tapi mengetahui tidak cukup. Anda perlu 

mengembangkan keterampilan ini melalui latihan dan pelatihan.  

Yang benar adalah bahwa tidak ada jalan kerajaan untuk belajar. Sedikit saja dapat 

membaca buku dan menerapkan ajaran-ajarannya - bahkan ketika ajaran-ajaran ini 

sangat baik. Anda perlu kesempatan untuk berlatih di lingkungan yang aman dengan 

mitra seperti yang berpikiran sehingga Anda dapat mencapai tujuan Anda.  

Oleh karena itu untuk melakukan hal ini tentu saja Anda akan membutuhkan partner 

yang sama-motivasi (atau kelompok teman-teman) dan beberapa akhir pekan ketika 

Anda dapat bekerja sama secara intensif. Anda akan belajar banyak tentang satu sama 

lain dan tentang diri Anda!  

Kursus Pengembangan Pikiran ini tersedia untuk hanya US $ 39,00! 

Ini adalah hasil dari 30 tahun penelitian oleh Gregory Mitchell, dan diedit dan siap 

untuk publikasi oleh Peter Shepherd, yang akan memberikan dukungan email terbatas 

setelah pembelian.  

Setelah Anda menyelesaikan pembelian Anda, Anda men-download kursus dalam 

bentuk file PDF yang dapat Anda lihat di Adobe Acrobat Reader yang tersedia secara 

bebas. Atau Anda mungkin ingin mencetak salinan.  
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KONSENTRASI – MENGEMBANGKAN KEMAUAN 

 

Pikiran Mengembara  

Seringkali, ketika kita meletakkan pikiran kita pada sesuatu, kita berpikir tentang 

sesuatu yang lain dan ini, pada gilirannya, mengingatkan kita pada sesuatu yang lain. 

Pikiran mengembara dari satu hal ke hal lainnya oleh asosiasi, sampai hal yang asli 

terlupakan. Apakah Anda menemukan ini dengan mudah terjadi pada Anda? Hal ini 

membuat hampir tidak mungkin studi dan menyelesaikan proyek dengan sukses jauh 

lebih sulit.   Kursus ini mengajarkan keterampilan konsentrasi sebagai sarana mendidik 

kehendak.  

Manfaat dari konsentrasi membaik ...  

  Anda akan lebih sadar akan pilihan yang dibuat dalam hidup, lebih 

ditentukan diri dari seseorang hidup bukan ditentukan oleh kekuatan lain  

  Anda akan mampu menentukan semua aspek dan implikasi dari sebuah 

situasi, untuk menyelesaikan masalah yang lebih mudah dan membuat ide-

ide berharga  

  Anda akan memiliki ketegasan dan kemauan untuk memulai dan kemudian 

melihat proyek melalui dengan sukses  

   Anda dapat memfokuskan perhatian Anda untuk dapat menyelesaikan tugas 

lebih cepat dan efektif, dan untuk berbuat lebih baik dalam belajar dan ujian 
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- dan mendapatkan promosi di tempat kerja!  

  Baik-siap untuk praktek pengembangan pikiran lebih lanjut seperti 

kecepatan-membaca dan belajar, menghafal dan kemampuan penalaran.  

'Konsentrasi' berarti menaruh perhatian semua seseorang pada sesuatu, dan menjaga di 

sana selama satu ingin.   Jadi, jika Anda berkonsentrasi pada sebuah buku, Anda 

menyadari buku dan anda tidak berpikir, mencari atau mendengarkan apa pun. Anda 

menyadari asosiasi, sebenarnya Anda lebih sadar, tetapi Anda tidak terganggu oleh 

mereka. Jika Anda berkonsentrasi Anda benar-benar terjaga dan terfokus.  

Di sebagian besar kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang efektif sehari-bermimpi - 

paling buruk mereka tidur-berjalan robot. Pikiran mereka flip mekanis dari satu hal ke 

hal lainnya, tidak pernah beristirahat pada apa pun untuk waktu yang lama atau sengaja. 

Proses ini mungkin berlangsung selama seluruh kehidupan mereka dan mereka tidak 

pernah belajar atau mencapai sesuatu yang konsekuensi.  

Kecuali kita dapat membangunkan diri kita dari mechanicalness dan tidur, kita tidak 

bisa mulai bekerja pada diri kita sendiri dan kita tidak bisa mendapatkan sesuatu dalam 

hidup. Kita harus belajar suasana konsentrasi - untuk benar-benar BEING di sini-dan-

Sekarang, melihat dan mengamati, dan terfokus pada tindakan kita.  

Anda akan lebih sadar, karena konsentrasi adalah kemampuan untuk menempatkan 

kesadaran Anda pada hal-hal. Ini berarti Anda lebih santai - karena Anda akan lebih 

sadar akan ada hal-hal yang lebih sedikit terhadap ketakutan Anda. Juga, karena anda 

dapat berkonsentrasi pada hal-hal, pikiran bawah sadar akan kurang mampu 

mempengaruhi Anda. Sungguh, hanya 'tidur' dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. 

Ketika Anda bangun, Anda bebas dari itu.  

Bukan hanya teori! 

Kursus ini berisi latihan praktis yang akan membantu Anda untuk dapat berkonsentrasi 

dengan sangat baik. Ini adalah kunci bagi keberhasilan Anda dalam hidup, karena 

merupakan dasar untuk keterampilan lain begitu banyak dan kemampuan untuk 

melanjutkan dan menyelesaikan dengan benar apa yang anda mulai.  

Kemauan adalah faktor impelling, niat direktif, dimana kita mendapatkan sesuatu 

dalam hidup. Ini adalah ekspresi utama negara kita menjadi, sumber inisiatif kami. 

Kualitas manifestasi dari kehendak kita ditentukan oleh pemahaman kami - 'kenapa? 

dan 'bagaimana? " - Dunia di sekitar kita.  

Akan kami diwujudkan melalui pilihan yang kita buat. Pilihan, karena itu, merupakan 

faktor penting dalam sebuah takdir mengendalikan diri. Pilihan dimulai dari saat kita 

terpisah dari kesadaran orang tua kita - pilihan apa yang akan kita lakukan, pakai, 

makan dan merasa mulai dari saat kita terbangun setiap hari. Hanya melalui pilihan 

yang kita menemukan apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan dengan cara ini kita 
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belajar dari pengalaman.  

Ketika pilihan yang secara sadar dibuat, pengalaman menjadi diri-dibuat. Ketika kita 

hidup tanpa kesadaran, tindakan kita hanya mencerminkan pola AC kita berpikir 

(kebiasaan, ide-ide tetap dan kepercayaan diterima) atau instruksi orang lain, dan kita 

tidak lagi bertanggung jawab atas pengalaman hidup kita sendiri.  

Kekuatan Fokus 

Ketegasan sangat membantu keberhasilan praktis serta kekuatan dan kejernihan pikiran. 

Sebagai contoh, seorang pria dibedakan diminta untuk apa yang ia dikaitkan 

kesuksesan fenomenal dalam hidup. Rekomendasi atas adalah untuk membuat daftar 

awal setiap pagi hal yang ingin ia lakukan di siang hari. Dia mengatakan bahwa dengan 

bantuan dari praktik ini ia dapat melakukan lebih banyak lagi, bukan karena ia bekerja 

lebih keras tetapi karena ia telah berhenti membuang waktu dalam spekulasi tentang 

apa yang harus dia lakukan selanjutnya, dan apakah ia harus melakukannya sekarang 

atau meninggalkan itu untuk kemudian atau hari berikutnya. Ia menemukan bahwa 

pertanyaan-pertanyaan ini merepotkan memiliki kekuatan untuk getah kekuatan dan 

resolusi, sehingga ia mendapat lebih sedikit dilakukan sebelumnya.  

Berharap dan bersedia adalah hal yang sangat berbeda. Misalkan Aku 

mempertimbangkan apakah aku akan atau tidak akan mengambil pena saya. Saya tidak 

bisa berharap dalam hal ini - saya harus memutuskan apakah mengambilnya atau 

tinggalkan di tempat itu. Berharap adalah pengakuan dari ketidakmampuan, 

ketergantungan pada peristiwa eksternal. Bersedia adalah penggunaan kekuatan sendiri. 

Orang yang telah mendidik kehendak-Nya tidak mengeluh mengenai hal-hal yang 

membawa keberuntungan kepadanya melalui tidak ada tindakan yang jelas sendiri, 

tetapi konten untuk memanfaatkan sepenuhnya mungkin peluang yang berlaku. Dia 

atau dia tidak tinggal lagi dan lagi pada pemikiran yang sama atau argumen. Jika ada 

sesuatu yang perlu dipikirkan lebih, itu dibawa ke depan dan semua fakta bantalan 

atasnya dianggap, sehingga kesimpulan yang jelas berasal, dan kemudian masalah ini 

adalah diberhentikan dari pikiran.  

Seorang pria pikiran rata-rata diisi dengan yang tak terhitung jumlahnya, pikiran 

dan oleh karena itu setiap individu adalah salah satu sangat lemah. "Ketika, bukan 

pikiran-pikiran ini tidak berguna banyak, ada muncul hanya satu, itu adalah 

kekuatan dalam dirinya sendiri dan mempunyai pengaruh yang luas.”(Sri Ramana 

Maharshi)  

Kita tahu bahwa banyak ilmuwan dan penemu besar dianggap penemuan unik mereka 

dengan kemampuan mereka untuk kuat, fokus, berpikir. Ini merupakan kasus dengan 

Isaac Newton, Thomas Edison, Louis Pasteur dan banyak lainnya, yang sadar dan 

mampu menerapkan kekuatan yang luar biasa mereka konsentrasikan untuk 

mengeluarkan semua hasil obyek penelitian mereka.  

Mengembangkan  Ide atau berkonsentrasi mengasah pikiran kita memiliki tujuan yang 



 

P
ag

e6
0

 

nyata dan berarti, yang telah diselidiki secara menyeluruh. Buah dari penelitian ini 

adalah disajikan di sini, dalam kegiatan Pembangunan Pikiran yang disebut 

'Konsentrasi: Mengembangkan Kemauan. "  

"Kecuali kita perhatikan, kita tidak bisa berada dalam posisi untuk memilih, atau 

bertindak, untuk diri kita sendiri.” 

Ini adalah transisi dari satu keadaan keberadaan yang lain. Signifikansi hal ini  

Sebagian besar diabaikan, karena kita gagal untuk memahami relevansinya 

terhadap kebebasan. 

Melihat, adalah membuka pintu untuk kemungkinan. Bagaimana kita bisa melatih  

diri kita untuk memahami jenis kesempatan -? "JG Bennett  

Konsentrasi merupakan sarana untuk mengembangkan akan, sehingga kehidupan bisa 

hidup dengan sengaja dan kreatif, bukan sebagai reaksi terhadap aliran sensasi. Karena 

Anda tidak akan berganti-ganti dari satu hal ke hal lainnya, seperti kupu-kupu, Anda 

akan dapat memilih untuk memfokuskan pikiran Anda - misalnya pada proyek belajar 

atau bekerja - dan akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang ini. 

Yang terpenting, Anda akan dapat lebih fokus jelas pada visi Anda tentang apa yang 

ingin Anda capai.  

Singkatnya, kehidupan mental Anda adalah baik diintensifkan dan diperluas. 

Kemampuan untuk berkonsentrasi Oleh karena itu, suatu keterampilan yang berharga 

yang akan meningkatkan semua keterampilan lain. Hampir semua latihan dan latihan of 

Mind Development membantu mengembangkan kemampuan Anda untuk 

berkonsentrasi. Tapi apakah ada cara untuk meningkatkan konsentrasi Anda secara 

langsung? Ya, dan kursus ini mengajarkan yang terbaik dari mereka.  

Kursus Pengembangan Pikiran ini tersedia hanya dengan US $ 39,00!  

Ini adalah hasil dari 30 tahun penelitian oleh Gregory Mitchell, dan diedit dan siap 

untuk publikasi oleh Peter Shepherd, yang akan memberikan dukungan email terbatas 

setelah pembelian.  

Setelah Anda menyelesaikan pembelian Anda, Anda men-download kursus dalam 

bentuk file PDF yang dapat Anda lihat di Adobe Acrobat Reader yang tersedia secara 

bebas. Atau Anda mungkin ingin mencetak salinan.  

 Klik di sini untuk memesan 'Konsentrasi: Mengembangkan Tekad' 

program  
 

 

     

"Sebelum melakukan apapun Pikiran program Pengembangan aku memiliki IQ diukur 

101 dan kecepatan membaca 180 kata per menit, dan rentang angka dari 6 Dengan kata 

https://trans4mind.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=1681155
https://trans4mind.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=1681155
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lain,. Saya rata-rata dan sebagai hasilnya, tidak mencapai apa-apa catatan di saya 

kehidupan Kebijaksanaan. umum adalah bahwa IQ adalah sifat yang diturunkan statis 

dan satu hanya harus membuat yang terbaik dari apa pun yang diberkati dengan 

pengalaman saya berbeda. dramatis ...  

Pada akhir Kursus Dasar IQ beberapa saya meningkat menjadi 109, dengan kecepatan 

membaca 315 kata per menit dan span digit saya telah meningkat menjadi tujuh. Ini 

tidak mungkin terdengar banyak tetapi dalam prakteknya, hal ini membuka jalan baru 

bagi saya. Aku melanjutkan studi Reiki, Rolfing dan beberapa metode penyembuhan 

lain dan lulus ujian dengan warna-warna terbang. Sebelum Aku tidak pernah bisa 

berbicara baik di depan umum - saya tidak memiliki kepercayaan diri, karena saya tahu 

saya tidak memiliki keterampilan mental yang diperlukan. Setelah saya Mind 

Pengembangan pelatihan, bagaimanapun, semua ini telah berubah menjadi lebih baik 

dan saya bisa memberikan ceramah umum pada Reiki dan Rolfing.  

Setelah lebih jauh Pikiran Pengembangan pelatihan pada Menengah Program [belum 

tersedia secara online], saya IQ meningkat lebih jauh dengan 124, kecepatan membaca 

saya untuk 550 kata per menit dan span digit saya untuk delapan. Aku terdaftar di 

Universitas Terbuka dan mengambil gelar dalam Sosiologi. Hidup saya sekarang benar-

benar berubah dan saya belum pernah melihat ke belakang -! "Roland Alston  

Saya ingin mengucapkan terima kasih Gregory dan Peter untuk penelitian Anda dan 

bekerja keras. Informasi terobosan yang terkandung dalam Pikiran program 

Pembangunan lebih berharga dari apapun yang telah saya pelajari di ruang kelas. 

Kursus MD telah membantu saya tampil lebih baik di kelas (Saya seorang mahasiswa 

perguruan tinggi) dan juga membantu saya dalam setiap aktivitas, seperti percakapan 

dan argumen konstruktif. Saya menghargai MD semuanya telah lakukan untuk saya. 

Saya benar-benar percaya bahwa pelajaran ini perlu diajarkan untuk semua orang dan 

berharap bahwa mereka akhirnya akan membuat jalan mereka ke dalam ruang kelas 

tradisional. - Nicholas Calarco 
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POWER MEMBACA – MENGEMBANGKAN PEMAHAMAN 

Pelajari bagaimana untuk membaca baik cepat dan secara mendalam atas berbagai mata 

pelajaran, dan kemudian untuk dapat menghargai, menganalisis dan mengevaluasi apa yang 

Anda baca dengan kecerdasan yang jelas dan tajam.  

Kursus ini mengajarkan teknik membaca yang mendalam yang sangat meningkatkan kecerdasan 

sastra, sehingga Anda dapat dengan jelas merasakan ide-ide dan nilai-nilai yang penulis 

mengekspresikan dan berhubungan mereka untuk orang-orang penulis lain dan jadi lebih mampu 

membuat kesimpulan objektif.  

Manfaat bagi Anda ...  

 Pelajari bagaimana untuk membaca baik cepat dan secara mendalam atas berbagai 

mata pelajaran, dan untuk memulai-meningkatkan aktivitas kehidupan pendidikan 

self-directed berkesinambungan  

 Pelajari keterampilan membaca sehingga Anda memahami semua dan mengingat 

fakta-fakta kunci, bukan hanya untuk besok tapi untuk selalu  

 Mampu menghargai, menganalisis dan mengevaluasi apa yang Anda baca dengan 

jelas dan tajam kecerdasan  

 Anda bisa lebih dari dua kali lipat kecepatan membaca Anda dan keterlaluan's 

kapasitas otak anda untuk mencerna, mengingat dan menerapkan sejumlah besar 

informasi ... bahan penting untuk sukses dalam kehidupan profesional dan pribadi 

Anda.  



 

P
ag

e6
3

 

 Besiaplah untuk praktek pengembangan pikiran lebih lanjut seperti menghafal, 

ditambah intuitif, kreatif dan penalaran keterampilan.  

 

Pendidikan yang tidak efektif  

Menurut laporan ahli, skor rata-rata pada SAT (Scholastic Aptitude Test yang digunakan di 

Amerika Serikat untuk masuk ke universitas) telah jatuh oleh sedikitnya 20% selama 30 tahun 

terakhir. Tiga dari empat siswa di universitas telah gagal untuk mencapai tingkat "operasi 

formal," yang adalah kemampuan untuk merumuskan hipotesis dan sistematis menguji mereka 

untuk sampai pada sebuah jawaban untuk suatu masalah. Untuk dapat dan kreatif dengan ide-ide 

abstrak, dengan kata lain.  

Mayoritas terjebak pada tingkat "konkret" berpikir, di mana mereka hanya dapat berpikir 

berguna tentang objek fisik dan peristiwa. Di luar konteks tertentu prinsip-prinsip yang 

mendasari tidak mengalihkan. Abstrak berada di luar penalaran mereka, atau tidak nyaman bagi 

mereka, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi penuh dan keuntungan dari pendidikan di 

tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah siswa yang tidak bisa menerapkan apa yang telah mereka 

pelajari, karena abstrak dan beton adalah dua hal yang tidak berhubungan untuk mereka: hasilnya 

adalah pemecahan pikiran-tubuh.  

Nilai membaca 

Mengapa ini terjadi? Orang-orang muda yang serius membaca buku jauh lebih sedikit hari ini 

dan menghabiskan waktu kurang dalam diskusi intelektual, sebaliknya, mereka menghabiskan 

berjam-jam lebih banyak dalam menonton program TV dengan konten intelektual sedikit atau 

tidak: MTV, sabun dan olahraga. Banyak orang muda telah dibesarkan pada gigitan 30 suara 

kedua dan smear, sehingga rentang perhatian mereka yang lebih pendek daripada sebelumnya, 

kosa kata mereka jauh berkurang, dan banyak gagal mencapai kompetensi komunikasi dan 

keaksaraan. Prinsip kesenangan telah mengambil alih dari prinsip realitas; aturan gratifikasi 

segera tertinggi. Mereka yang tergantung pada permainan TV dan video untuk stimulasi tidak 

memiliki disposisi untuk berpikir abstrak maupun pelatihan untuk melakukannya dengan baik, 

mereka berada di pihak penerima dan tidak memiliki kesempatan untuk berpikir kreatif. They do 

not benefit from the stimulation of imagination that reading provides. Mereka tidak manfaat dari 

stimulasi imajinasi yang membaca menyediakan.  

Salah satu mendapat belakang dalam mempelajari subjek, menjadi semakin sulit untuk menjaga, 

sampai mengajar menjadi tidak bisa dimengerti. Dalam hal membaca, ini juga memiliki efek-

lebih membawa pada mata pelajaran lain, yang kemampuan membaca adalah pra-syarat. Hal ini 

disebut "Efek Matthew" oleh para psikolog. Jika murid memiliki kesulitan membaca pada awal 

pendidikan, dia akan jatuh semakin jauh di belakang selama bertahun-tahun pendidikan di 

sekolah SMP. Otaknya atau dia mungkin sudah lama untuk mengembangkan, mempertahankan 

gelombang otak Theta mimpi-seperti masa kanak-kanak pada tingkat tinggi, sehingga sulit untuk 

fokus pada pembelajaran. Kecuali dia memiliki dukungan perbaikan individu, pupil mungkin 

akan menyerah sama sekali studi di sekolah menengah, dan IQ-nya akan drop lebih dari dua 

puluh poin - meskipun mungkin telah jauh di atas rata-rata saat diuji sebagai seorang anak kecil. 
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Seperti membaca saja kita akan mengajarkan keterampilan membaca dasar dan lanjutan bahwa 

beberapa siswa pernah sepenuhnya memperoleh, ini memungkinkan untuk mempercepat dalam 

mempelajari keterampilan sebagai orang dewasa, dan menyusul mereka yang telah bergerak 

maju kembali hari sekolah. Sebagai konsekuensinya, kursus ini dapat meningkatkan IQ siswa 

dengan sepuluh poin atau lebih, yang membuat banyak perbedaan dalam kehidupan nyata bakat 

dan kesempatan karir.  

Bahkan bagi kita yang memiliki pendidikan yang baik, jika kita lupa semua yang kita pelajari 

dan tidak pernah latihan keterampilan mental kita dengan tugas baru dan menantang, 

kemampuan penalaran kita dan IQ yang efektif akan memburuk. Kita mungkin memiliki 

keahlian yang didirikan di tempat kerja tetapi untuk sebagian besar waktu kita membuat usaha 

mental minimum. Ini adalah kesalahan yang IQ dan kemampuan mental inbuilt dan tidak 

berubah. Seperti kebugaran fisik, jika Anda tidak menggunakannya, anda akan kehilangan!  

Sampai sekarang, ini tren penurunan terus berlanjut dan situasi memburuk dengan setiap tahun 

yang berlalu. Pada akhirnya, hal ini bahkan bisa berarti akhir dari demokrasi gratis kami, yang 

mengharuskan peserta untuk memiliki pikiran yang sadar dan kritis. Mungkinkah sesuatu yang 

dilakukan tentang hal itu?  

Self-directed pendidikan 

Ya, bagi mereka yang peduli, adalah mungkin untuk 'mendapatkan pendidikan' bahkan pada usia 

lanjut, dan membangun keterampilan mental seseorang yang sebelum atau yang tidak pernah 

benar dikembangkan. Itulah apa yang Mind Pengembangan program yang dimaksudkan untuk 

mencapai. Power Membaca, kursus kelima kami, khusus membahas masalah tersebut di atas. 

Paling signifikan, ini akan membantu Anda mengembangkan kemandirian dan kebebasan dalam 

dunia ide. Itu sangat penting karena pikiran dan gagasan yang membentuk dasar bagi kehidupan 

Anda tinggal.  

Dengan ini tentu saja belajar di rumah baru Anda dapat melipatgandakan kecepatan membaca 

Anda dan keterlaluan's kapasitas otak Anda untuk mencerna, mengingat dan menerapkan 

sejumlah besar informasi ... Bahan penting untuk keberhasilan dalam profesi Anda dan dalam 

pendidikan berkelanjutan Anda.  

Kita semua belajar membaca di sekolah setelah fashion. Tapi bagi kebanyakan dari kita, ini 

bukan merupakan penggunaan optimal kekuatan otak kita. Dalam kursus ini anda akan belajar 

untuk lebih baik menggunakan fokus perhatian otak kiri dikombinasikan dengan perhatian 

perifer otak kanan, dalam harmoni dekat. Komunikasi yang baik antara belahan otak merupakan 

prasyarat untuk berpikir kreatif dan juga rasa kesejahteraan, di mana pikiran dan perasaan yang 

terintegrasi.  

Membaca dapat didefinisikan sebagai total hubungan antar individu-dengan informasi simbolik. 

Membaca adalah suatu proses komunikasi memerlukan serangkaian keterampilan. Seperti 

membaca tersebut proses berpikir daripada latihan gerakan mata. Membaca efektif memerlukan 

urutan logis dari pola pikir, dan pola-pola ini memerlukan latihan untuk mengatur mereka ke 

dalam pikiran. Metode saat ini digunakan di sekolah-sekolah tidak menyentuh pada masalah 
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kecepatan, pemahaman dan analisis kritis dan memang semua keterampilan yang dapat 

digambarkan sebagai teknik membaca lanjutan. Singkatnya, sebagian besar masalah membaca 

Anda belum ditangani selama pendidikan awal Anda. Dengan menggunakan teknik yang tepat, 

keterbatasan pendidikan dini dapat diatasi dan kemampuan membaca meningkat sebesar 500% 

atau lebih.  

Rata-rata pembaca dapat mengambil sekitar 250 kata per menit. Benar-benar pembaca cepat 

yang lebih cepat. Juara tahun 2005 Pikiran Olahraga Olimpiade, Anne Jones dari Inggris, 

membaca 26.152 kata dalam 17 menit (1,538.4 kata per menit). Ia dipahami 56,7 persen dari apa 

yang ia baca, yang mengarah ke kata 869,2 disesuaikan per menit. Biasanya pemahaman tetes 

nyata jika seseorang mencoba untuk membaca pada kecepatan lebih dari 1.000 kata per menit, 

seperti yang ditunjukkan di atas. Dalam pengalaman kami, maksimum kecepatan membaca 

berkelanjutan dengan mahasiswa yang cerah, pada bahan ringan, dengan pemahaman 90% 

adalah sekitar 1.000 kata per menit. Membaca kecepatan untuk sesuatu seperti sebuah buku teks 

kimia akan sedikit lebih dari separuh itu, mengatakan 600 kata per menit . Kecepatan membaca 

tercepat yang telah kita lihat adalah sekitar 1.200 kata per menit, membaca novel fiksi ilmiah, 

dan ini dalam kasus seorang mahasiswa IQ yang sangat tinggi.  

Maksimum pemahaman terkait dengan kecepatan berpikir. Sangat ayat-ayat pendek - dua atau 

tiga halaman paling banyak - bisa dibaca di 3.000 sampai 4.000 kata per menit, namun kecepatan 

ini hanya dapat dipertahankan selama sekitar dua puluh detik atau lebih, maka ada hambatan, 

seakan buffer tertentu telah diisi kapasitas. Otak membutuhkan 30 sampai 60 detik untuk 

mengatur ulang sendiri sebelum Anda bisa melakukan ini lagi, sehingga kecepatan membaca 

rata-rata masih akan berada di wilayah sekitar 1.000 kata per menit. Oleh karena itu, jika orang 

berkata bahwa kecepatan membaca berkelanjutan beberapa ribu kata per menit adalah mungkin, 

dan banyak iklan klaim ini, mereka berbicara di luar bagian atas topi mereka. Target masuk akal 

bagi siswa kami adalah 800 kata per menit. Kebanyakan siswa harus mampu melakukan itu, dan 

sebagai hasilnya bisa dramaticlly kecepatan studi mereka.  

Pelajari untuk membaca lebih efektif ... dan banyak lagi  

Reading Power akan mengajarkan Anda untuk membaca lebih cepat dan pada saat yang sama 

untuk memiliki pemahaman yang lebih besar dari apa yang Anda baca. Ada lagi manfaat utama. 

Most of us, as we read, 'speak' the words in our heads. Sebagian besar dari kita, seperti kita 

membaca, 'berbicara' kata-kata dalam kepala kita. Ini adalah sub-vokalisasi yang memegang 

membaca kembali cepat dan tidak perlu. Hal ini dimungkinkan untuk memiliki kata-kata hati, 

semacam 'kesadaran berpikir,' yang tidak terkait dengan mulut, lidah dan otot chord vokal, dan 

ini jauh lebih cepat dan lebih lancar. Memotong identifikasi vokalisasi dan aliran pemikiran 

memberikan dengan mengejutkan-produk. Banyak dari kita berpikir bahwa 'berbicara suara' sub 

konstan kita-disuarakan adalah siapa kita. Mengetahui bahwa Anda dapat berpikir dan menyadari 

tanpa aliran vokal kata-kata, membuka kesadaran Anda ke domain biasanya belum diakui intuisi 

dan kesadaran yang lebih tinggi. Anda akan memiliki rasa yang lebih baik tentang siapa Anda 

sebenarnya.  
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