
                                   BEYİN NASIL GÜÇLENİR? 

 

SIKI ANTRENMAN HAFIZAYA YARARLI 

 

-Egzersiz yapmak beyin hücrelerinin gelişimini sağlayan proteinlerin salgılanmasını artırır. 

Doktor John J. Ratey, “Bu kalbinizin de beyninize daha fazla kan pompalamasını sağlar. 

Beyne çıkan glükoz ve oksijen de nöronların en uygun şekilde çalışmasına yardımcı olur” 

diyor. Birçok araştırma ayrıca egzersizin hafızayı güçlendirdiğini ve depresyonu engellediğini 

gösteriyor. 

 

-Haftada 3 kez 40 dakikalık aerobik egzersiz 1 yıl boyunca yapıldığında yetişkin birinin 

beyinde hafıza ve bilgi depolamadan sorumlu sistem olan hipokampüsünü yüzde 2 oranında 

büyütür. Araştırma Illinois Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Arthur F. Kramer 

tarafından yapıldı. 

-Brezilya’da yapılan bir araştırmaya göre, 6 ay boyunca haftada 3 kez yapılan 60’ar dakikalık 

dayanıklılık egzersizi hafızayı geliştiriyor. 

-Yetişkinlerin hafıza testleri 6 ay boyunca haftada 3 kez yapılan egzersizler sonucunda yüzde 

14 oranında daha iyi çıkıyor. 

 

SU YUDUMLAMAK YORGUNLUĞU ALIR 

- Beynin sağlıklı olması için kalbe iyi gelen yiyeceklerle aynıları tüketilmelidir. Bunlar 

protein, iyi yağlar, tam tahıllılar ve antioksidan açısından yüksek yiyeceklerdir. Meyve ve 

sebze de tüketilmelidir. 

-Kahvaltıda yumurta ve yulaf yenmelidir. Yumurtadaki kolin adlı madde beyin fonksiyonunu 

güçlendirir. Yulaf da lif açısından zengindir. Bu da kan şekerini düzenler. 

-Kahvaltı sonrası atıştırmalıkta 8 badem ve 1 avuç yabanmersini tercih edilmelidir. 

Yabanmersini kan akışını artırır, bademde lif ve protein bulunur. 

-Öğle yemeğinde somon ve fasülye salatası tercih edilmelidir. Somon omega 3 yağı, fasülye 

ise lif kaynağıdır. 

-Öğle yemeği sonrasındaki atıştırmalık için bitter çikolata tüketilebilir. Antioksidan açısından 

zengindir, kafein de konsantrasyonu güçlendirir. 

-Akşam vog içerisinde pişirilmiş 5 sebzeli körili - kahverengi pirinç tercih edilebilir. Sebzeler 

için patlıcan, soğan ve brokoli kullanılabilir. 

-Akşam yemeği sonrasındaki atıştırmalık içinse bir avuç kiraz ve yoğurt yenebilir. Kirazdaki 

melatonin uykuyu düzenler. Yoğurttaki protein ve amino asitler sinir sistemini düzenler. 

-15 dakikada bir su yudumlamak yorgunluğu alır. 

-Kahve hafızayı güçlendirir ve dikkati toplar. Etkisi 6 saat sürer. 

-Kahve tercih etmediğiniz durumlarda yeşil çay tüketin. Kafein oranı kahvedekinin üçte 

biridir. 

- B12 vitamini yararlıdır. 

 

MÜZİK ALETİ ÇALMAK FAYDALI 

-Kavrama performansı 20’li yaşların ortalarından itibaren düşmeye başlar. Texas 

Üniversitesi’nden Doktor Denise Park, bunu geliştirmek için zihinsel olarak karmaşık yeni 



şeyler öğrenmenin gerekli olduğunu söylüyor. 

-Beyindeki dil, hafıza ve dikkat alanlarının gelişmesini sağlayan gri maddeyi artırmak için de 

egzersizler bulunuyor. Bunlar, dans dersi almak, yoga ve meditasyon yapmak, müzik aleti 

çalmayı öğrenmek, yabancı dil öğrenmek, kavrama geliştirici oyunlar oynamak ve satranç 

oynamak olarak açıklanıyor. 

-Beyni geliştirmek için bir diğer yöntem, kitapların özetini çıkarmaktır. 

-Problem çözmekten oluşan akışkan zeka testlerine giren kişilerin sonuçları, 1 ay boyunca 

haftada 5 kez 25’er dakikalık hafıza egzersizleri yaptıklarında yüzde 44 oranında iyileşiyor. 


