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შესავალი 

 

თითოეულ ადამიანს გააჩნია ზებუნებრივი შესაძლებლობები და ამას ამტკიცებს 

როგორც რელიგია, ასევევ მეცნიერებაც.  

„ადამიანი შეიქმნა ღვთის ხატად და დარად“ – გვეუბნება ბიბლია, ხოლო მეცნიერებმა 

კი, უკვე დიდი ხანია, დაამტკიცეს, რომ ჩვენი ტვინის პოტენციალი, მილიონჯერ 

აღემატება იმას, რასაც ვიყენებთ დღეისთვის.  

თავად განსაჯეთ, ადამიანს აქვს 100 მლრდი თავის ტვინის უჯრედი. ორგანიზმში 

ბევრად უფრო მეტი სხვა უჯრედებიცაა მაგრამ ის უჯრედები ჯარისკაცებია, ხოლო 

თავის ტვინის უჯრედები, ნერვული უჯრედები ეს ისეთი ინდივიდუუმებია 

რომლებიც, ყოველწამს ერთმანთში ცვლიან ათეულობით იმპულსს. ეს არის კოდები, 

ეს არის რაღაც ინფორმაციები, რომლებიც მოძრაობენ ამ უჯრედებს შორის. და 

თითოეული ამ 100 მლრდ უჯრედიდან, იძლევა მინიმუმ 10 ათას კონტაქტს სხვა 

უჯრედებთან. გამოდის, რომ ტვინი, ეს არის ისეთი ქსელი, რომელიც შეიცავს 

მინიმუმ მილიონჯერ მილიარდ ნერვულ კავშირს. და ამ გიგანტურ ქსელში, 

თითოეულ უჯრდეს, შეუძლია წამის მეასედებში მოძებნოს და დაამყაროს კონტაქტი 

სხვა უჯრედთან. 

რისთვისაა საჭირო ასეთი ქსელი, ან ბევრია ეს თუ ცოტა, მინიმუმ მილიონჯერ 

მილიარდი ვარიანტი? 

რომ ავიღოთ ყველაზე სრულყოფილი თანამედროვე კომპიუტერული პროცესორი, 

მასში, ასეთი ვარიანტები, არის მაქსიმუმ 1 მლრდი. აქ კი გვაქვს მილიონჯერ 

მილიარდი კონტაქტი. უჯრედებს შორის კონტაქტებს ეწოდება სინაპსი და ის 

წარმოადგენ ტვინის ოპერაციულ ერთეულს. ეს არის ადგილი სადაც მიიღება 

ელემენტარული გადაწყვეტილებები. 

კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ჩვეულებრივ გამომთვლელ ტრანზისტორებში მათ 

აქვთ ორი მდგომარეობა 0 და 1. ეს არის ბინარული სისტემა და ამის ბაზაზეა 

აწყობილი მთელი გამოთვლითი ტექნიკა ამ სამაყროში. ხოლო ადამიანის ტვინში 

ასეთი ვარიანტების მდგომარეობა არის 15–20.  

ეს ყველაფერი, გვიჩვენებს იმ კონტაქტების რაოდენობას, რომელშიც შეუძლია ტვინს 

იყოს. წარმოიდგინეთ მილიონჯერ მილიარდი კონტაქტი და თითოეულ მათგანს აქვს 

15–20 ვარიანტი. მეცნიერების გამოთვლით მთელი ამ ვარიანტების საერთო ჯამი 

აღემატება ატომების რაოდენობას სამყაროში. 
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ახლა, ვნახოთ, როგორ ქმნის ჩვენი ტვინი მონაცემთა ბაზას: 

ყოველ 3 წამში ერთხელ, ის ახდენს სკანირებას ყველაფრის, რასაც ხედავს, ესმის, 

გრძნობს, განიცდის და მაშინვე აარქივებს ამ ინფორმაციას. ანუ, მაში ინახება 

ინფორმაცია ყველაფერზე რაც სამყაროში ხდება. 

მოკლედ რომ ვთქვათ, ტვინი არის ყველაზე სრულყოფილი მექანიზმი სამყაროში და 

მისი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენების შემთხვევაში, ადამიანის 

შესაძლებლობებს, ფაქტიურად საზღვარი არა აქვს. 

მაგრამ რა ხდება სინამდვილეში? თუ ადამიანის ტვინს აქვს ამხელა 

შესაძლებლობები, რატომ ვერ ვიყენებთ მას? 

როგორც აღმოჩნდა, ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი ზრდა დამოკიდებულია სწორედ 

ტვინში მიმდინარე კონტაქტების და მათ შედეგად ჩამოყალიბებული კავშირების, 

არხების რაოდენობაზე და მათ დინამიურ, უწყვეტ რეკონსტრუქცია განვითარებაზე. 

თუ ადამიანი უზრუნველყოფს ამ პროცესებს, მაშინ ტვინს, განსხვავებით 

სხეულისგან, შეუძლია განვითარდეს უსასრულოდ, მთელი ცხოვრების 

განმავლობაში. 

არსებობს ორი ბუნებრივი მოვლენა, რომლებსაც შეუძლიათ შეინარჩუნონ ტვინის 

აქტიურობა და მუდმივად განავითარონ და გააძლიერონ ნერვულ უჯრედებს შორის 

მიმდინარე ურთიერთკავშირის პროცესები. ესენია: მოძრაობა და ძილი. 

მაგრამ ასევე არსებობს ტვინის წვრთნის სპეციალური სავარჯიშოები, რომლებიც 

გვეხმარება შევინარჩუნოთ და მუდმივად გავზარდოთ ჩვენი ტვინის 

პროდუქტიულობა.  

პროფესორმა ლოურენს კატცმა გამოიგონა ტვინის წვრთნის სპეციალური მეთოდიკა, 

რომელსაც ნეირობიკა უწოდა. მისი ძირითადი წესი არის ჩვეულებრივი საქმეების 

არაჩვეულებრივად კეთება. ასეთ დროს უმჯობესდება მეხსიერება და ვითარდება 

ინტელექტუალური შესაძლებლობები. 

ეს არის სავარჯიშოები, რომლებიც იყენებენ ჩვენი ფიზიკური ორგანოებისა და 

ემოციონალური გრძნობების კომბინაციას, რომ შექმნან უჩვეულო გამოცდილება და 

შექმნან ახალი კონტაქტები და შემაკავშირებელი არხები ნერვულ უჯრედებს შორის. 

ამ სავარჯიშოების ძირითადი პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: 

1. ახდენენ ტვინის სტიმულირებას, რათა ამ უკანასკნელმა წარმოქმნას ნატურალური 

მკვებავი ნივთიერებები ე.წ. „ნეიტროფინები“, რომლებიც ხელს უწყობენ ნერვულ  
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უჯრედების დამაკავშირებელი არხების ზომის და სირთულის გაზრდას, რაც თავის 

მხრივ აძლირებს უჯრედებს და ხელს უწყობს ტვინის განვითარებას.  

ანუ ეს არის მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც ტვინი თვითონ კვებავს და 

ანაყოფიერებს საკუთარ თავს. 

2.  მოულოდნელი და უჩვეულო ცხოვრებისეული მოვლენები ქმნიან მყარ კავშირებს 

ტვინის სხვადასხვა ნაწილებს შორის. 

3. ტვინს ძალიან უხდება სიახლე.  

ტვინი ირთვება ბევრად უფრო მძლავრად, როცა მასზე ზემოქმდებს ახალი, უჩვეულო 

გამაღიზიანებელი. მაგალითად, როცა ვწერთ ჩვეულებრივ აქტიური ხელით, ჩვენი 

ტვინი მოშვებულია, რადგან ეს პროცესი ავტომატიზმამდეა დასული და ტვინს არ 

სჭირდება რაიმე განსაკუთრებული აქტივობა. მაგრამ თუ შევეცდებით დავწეროთ არა 

აქტიური ხელით, ტვინისთვის ეს იმდენად უჩვეეულო მოვლენა იქნება, რომ ის 

მაშინვე დაიწყებს გამალებით მუშაობას და დაგვჭირდება დიდი ძალისხმევა რომ 

შევასრულოთ ეს ერთი შეხედვით მარტივი ამოცანა. 

მოკლედ, ყველაზე დამღუპველი ტვინისთვის არის - რუტინა. როცა ყველაფერი 

თავისთავად ხდება, ჩვენ ვცხოვრობთ ავტომატურად და უარესდება მეხსიერება და 

კონცენტრაცია. ამიტომ საჭიროა ჩვენი ტვინი მუდმივად გავაოცოთ და ვაიძულოთ 

იმუშაოს ახლებურად. 

 

გთავაზობთ 10 საუკეთესო სავარჯიშოს ნეირობიკიდან. ისინი დაგეხმარებათ 

შეინარჩუნოთ ტვინის მოქნილობა, აზროვნების სისხარტე და გაიუმჯობესოთ 

მეხსიერება და კონცენტრაციის უნარი. 

შეგიძლიათ შეასრულოთ ისინი მონაცვლეობით. ერთ დღეს ერთი, მეორე დღეს 

მეორე. ან შეასრულოთ მხოლოდ რამოდენიმე მათგანი. თავად აირჩიეთ. მთავარია 

მსგავსი სახის უჩვეულო აქტივობები გაიხადოთ ჩვევად და პირველივე ცვლილებებს 

2-3 თვეში იგრძნობთ. 
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1. იმიჯი 

 

გარდერობის, თმის ფერის, ვარცხნილობის, ყოველდღიური მაკიაჟის ცვლილება 

გავლენას ახდენს რა მარტო გარეგნობაზე, არამედ აზროვნების ფორმებზეც. 

შეიცვალეთ იმიჯი.  

შეგიძლიათ შეადგინოთ კვირის განრიგი და ყოველ დღეს მოირგოთ რომელიმე 

განსხვავებული იმიჯი. მაგალითად დღეს - საქმიანი, ხვალ- ბაიკერის, ზეგ -- აგენტი 

007 და ა.შ. 

შეგიძლიათ მაგალითად არ გაიპარსოთ ერთი კვირა წვერი (მამაკაცებმა)  გაიკეთეთ 

ნაწნავები (ქალებმა) ან პირიქით  

2. ახალი გზები 

ჩვეული მარშრუტების (სამსახურში, მაღაზიაში და ა.შ.), ასევე დასვენების და 

გართობის ადგილების შეცვლა ანვითარებს სივრცით მეხსიერებას. 

შეგიძლიათ შეცვალოთ მარშრუტები. მაგალითად სამსახურში წახვიდეთ ყველაზე 

მოკლე ან ყველაზე გრძელი გზით. ან ვთქვათ ისეთი პირობით, რომ დანიშნულების 

ადგილამდე მიხვალთ მხოლოდ მაშინ, როცა გაივლით 10 შუქნიშანს. ან 

წარმოიდგინეთ რომ კუდი მოგყვებათ და თქვენი მიზანია ისე მიხვიდეთ 

დანიშნულების პუნქტამდე, რომ კუდი მოიშოროთ. მოკლედ აქ შეიძლება უამრავი 

ვარიანტის მოძებნა მრავალფეროვნებისთვის. 
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3. არასტანდარტული 

პასუხები 

 

 
 

უარის თქმა სტერეოტიპებზე, შეკითხვებზე ავტომატურ პასუხებზე, ხუმრობების 

ან/და მხიარული ისტორიების მოფიქრება ახდენს მეხსიერების და ტვინში თხრობის 

ცენტრის სტიმულირებას. 

შეეცადეთ ყოველდღე სხვადასხვანაირად უპასუხოთ ჩვეულებრივ ყოფით კითხვებს: 

„როგორ ხარ“? „როგორ მიდის საქმეები“?   

ასევე, შეგიძლიათ უპასუხოთ, მაგალითად ლექსით ან ციტატით. ყოველ ხელსაყრელ 

შემთხვევაში გაიხსენოთ რაიმე ხუმრობა (მთავარია არ გადაამლაშოთ). 

6. უარი ჩვეულ გარემოსა და ქცევებზე 

რეგულარული გადაადგილებები ნივთებისა სახლში და სამსახურში და ახალი 

არომატებიც კი ახდენენ ტვინის სტიმულირებას. 

შეიძლება დილა დაიწყოთ ახალი არომატის შესუნთქვით. შეცვალოთ 

სამზარეულოში, საძინებელში ან მთლიანად სახლში ნივთების განლაგება. 

ყოველკვირა ახალი ფონები დააყენოთ კომპიუტერის სამუშაო მაგიდაზე და 

სმარტფონებზე. 
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4. აქტიური ხელის 

შეცვლა 

 

შეეცადეთ გაიწმინდოთ კბილები, გამოიყენოთ მაუსი და/ან წეროთ არა აქტიური 

ხელით. ანუ, თუ ჩვეულებრივ ყველაფერს მარჯვენა ხელით აკეთებთ, მაშინ ახლა 

მარცხენათი გააკეთოთ, თუ ცაცია ხართ, მაშინ პირიქით - მარჯვენათი. ეს ძალიან 

კარგად მოქმედებს და ანვითარებს არასტანდარტულ აზროვნებას. 

5. ახალი შეგრძნებები 

ჩვეულებრივი განათების რეჟიმის შეცვლა ამახვილებს ყურადღებას და 

კონცენტრაციას. ასევე ახდენს გრძნობის სხვა ორგანოების აქტივიზაციას. 

სცადეთ, გაიაროთ ოთახებში დახუჭული თვალებით. ან კიდევ, დახუჭული 

თვალებით და უკუსვლით. მიიღოთ შხაპი სიბნელეში... 

7. ახალი შთაბეჭდილებები 

უცხო, შეუსწავლელი ადგილები ქალაქში, პარკები, მუზეუმები, მაღაზიები - ეს 

ახალი შთაბეჭდილებებია, რომლებიც უბრალოდ ჰაერივით სჭირდება ტვინს. 

 შეიძლება დაელაპარაკოთ უცხოელს, რომლის ენაც საერთოდ არ გესმით. 

 ჩაჯდეთ პირველივე შემთხვევით საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ჩაიფიქროთ 

ციფრი და ჩამოხვიდეთ იმ გაჩერებაზე, რომელსაც ეს ციფრი შეესაბამება. 

(მაგალითად, ჩაიფიქროთ ციფრი „5“ და ჩამოხვიდეთ მე-5 გაჩერებაზე) 
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8. გამორთეთ ხმა 

 

 

ტელევიზორისთვის ხმის გამორთვა, და მცდელობა, გაარკვიო რა ხდება ეკრანზე, 

ავარჯიშებს მეხსიერებას და შემოქმედებით აზროვნებას. 

სცადეთ გამოიცნოთ მსახიობების, წამყვანების, მონაწილეების განწყობა. 

გაახმოვანოთ დიალოგები და მონოლოგები, გაახმოვანოთ ფილმი მეგობრების ან 

ოჯახის წევრების თანდასწრებით. ასეთი ფილმი ბევრად უფრო მხიარული გამოვა 

ვიდრე ორიგინალი. 

9. მოულოდნელი რიტმი. 

ცხოვრების ჩვეული, დაბალი ტემპის, ორჯერ უფრო მეტად აჩქარება, ან პირიქით, 

მკვეთრი გადასვლა მონოტინურ რეჟიმში, ეხმარება ადამიანს გახდეს უფრო 

მობილიზებული. ხოლო ცხოვრების ჩვეული ფორმის ცვლილება ხელს უწყობს 

ყურადღების და ნებისყოფის დაძაბვას. ეს ყველაფერი კი აუმჯობესებს 

კონცენტრაციის უნარს.. 

 თუ დღის რეჟიმი მკაცრად გაქვთ გაწერილი, შეგიძლიათ უარი თქვათ მასზე და 

ერთი დღე იცხოვროთ ექსპრომტად. 

 ან პირიქით - თუ ჩვეულებრივ სპონტანურად ცხოვრობთ, ახლა სცადეთ 

შეადგინოთ გეგმა, გაწეროთ მკაცრად დღის რეჟიმი და მიყვეთ მას მკაცრად 

 თუ წვეულებებზე მუდამ ჩუმი და შეუმჩნეველი ხართ, ეცადეთ იხმაუროთ და 

მაქსიმალურად გაერთოთ.  

 ან პირიქით - თუ მუდამ ერთობით და ყურადღების ცენტრში ხართ, ახლა ეცადეთ 

ჩუმად და შეუმჩნევლად იყოთ 
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10. სექსი 

განსხვავებულად 

 

სექსი შეიძლება ვაქციოთ ძალიან მნიშვნელოვან ვარჯიშად ტვინისთვის. შეიტანეთ 

მრავალფეროვნების ელემენტები თქვენს სექსუალურ ცხოვრებაში. ოღონდ ეს არ 

აგვერიოს გარყვნილებაში. აქ მრავალფეროვნებაში იგულისხმება არა პარტნიორების, 

არამედ ურთიერთობების მრავალფეროვნება. აქ არ შევუდგები მაგალითების 

მოყვანას, ვფიქრობ თავად მოგივათ უამრავი იდეა, თუ თავს ძალას დაატანთ. და 

გახსოვდეთ, რომ სწორედ ეს ძალის დატანება და შემდეგ ახალ, უჩვეეულო გარემოში 

სიყვარულით ტკბობა, საოცრად მძლავრად ანვითარებს ტვინს. 

მოკლედ, ყველანაირი სიახლე და უჩვეულო საქმიანობა, მუშაობიდან დაწყებული 

გართობით და დასვენებით დამთავრებული, ტვინს აიძულებს აქტივიზირდეს და 

განვითარდეს. და თანაც ეს ყველაფერი ხომ ასე მარტივია. 

 

შევხვდებით მწვერვალზე! 

 

სიყვარულით და მადლიერებით, ხვიჩა მებონია 

 

კიდევ უფრო მეტი და კიდევ უფრო საინტერესო მასალების გასაცნობად, ეწვიეთ ჩემს 

ინტერნეტრესურსებს: 

ბლოგი: www.mebonia.com 

პროფილი Facebook-ზე: Khvicha Mebonia 

გვრედი Facebook-ზე: პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება 

 

http://www.mebonia.com/
https://www.facebook.com/khvicha.mebonia
https://www.facebook.com/PirovnuliZrdaDaTvitganvitareba/

