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Hoe krijg jij een supergeheugen?
Iedereen heeft een brein dat heel en compleet is. Het werkt perfect. Probeer
maar eens te vergeten wat je al weet? Dat lukt niet, dus conclusie: ook jouw
brein werkt perfect. Toch leren we vaak te 1 dimensionaal en weten veel
mensen nog steeds niet wat de beste manier van leren is.

De meest efficiënte strategie:
Gebruik rolmodellen die je snel laten zien en
laten ervaren hoe iets precies werkt

Heb super veel plezier tijdens het proces en zet door.
Talent ontwikkel je voornamelijk door ergens mee
bezig te zijn en door te zetten.
Verhoog hiervoor je persoonlijke norm en
zoek vooral de toppers

Wat leerde je van de video?
In de video zag je hoe de Staten van Amerika makkelijker te onthouden zijn. Wat deed
Wout nu precies en wat kun je hiervan leren om een supergeheugen te ontwikkelen?

11.

Gebruik meerdere zintuigen en geheugenlaagjes om dingen op te slaan: woorden,
cijfers, locaties, geluiden, beweging, een verhaal, chronologische volgorde van het alfabet,
overdrijving, visualisatie en herhaling. Hoe meer zintuigen je inschakelt, des te beter onthoud
je de informatie.

22.

Focus op het woord en als je het woord niet kent, deel het dan op in kleine deeltjes
(die in dezelfde volgorde blijven staan en direct herkenbaar voor je zijn) en maak daar een
mooi levendig verhaal van.

Even een voorbeeldje
Sherisheveski (de schrijver van het boek Flow)
Een fles sherrie gaat op een scheve ski de berg af in flow.

33.

Associeer: visualiseer de losse woorden tot beelden. Koppel de woorden aan elkaar door ze
voor te stellen als plaatjes en maak daar een film van waarin iets gebeurd.

44.

Plaats deeltjes van het verhaal op logische plaatsen in je huis. Start bij de voordeur, dan
de trap, de tafel in de woonkamer, de bank, de keuken et cetera. Doordat je de spullen en route
al kent, heb je iets herkenbaars dat je kunt gebruiken om je verhaal mee te herinneren.

55.

Zorg dat de film Beweging, Overdrijving, Absurditeit en Sensualiteit - BOAS bevat. Je
slaat abnormale beelden namelijk 11 keer zo goed op.

Oefening
Hieronder vind je de 51 Staten van Amerika. Je hebt 15 minuten om ze uit je hoofd te leren. Lees
ze eerst door. Start dan bij de letter a en eindig bij de letter w. Bouw je verhaal chronologisch in de
volgorde van het alfabet op. Maak meerdere verhaaltjes en koppel die als een logisch verhaal aan
elkaar.
Herhaal tussentijds je verhaal en spoel de film heen en terug om te kijken of je het snapt. Een
moeilijke naam? Gebruik audioniemen om het simpel te maken. Het hoeft niet logisch te zijn, als je
het aan het einde van de oefening maar kunt reproduceren.
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