
 

      

 

      

 .ומאמרים אודות קריאה מהירה ,קישורי מוסיקה נבחרים



 

 

  

  

  

  

  קטעי מוזיקה לקריאה
  

  
  כפי שהבטחתי לתת לך קטעי מוסיקה מובחרים, שיעזרו לך להיות יותר מהיר קליטה, ומיקוד. 

  
  כל שעליך לעשות ללחוץ על הלינק שבחרת, לחכות שיפתח באתר, לכוון את עוצמת השמע בתדר הנכון 

  ולהנות.
  
  
  

  :מתאימים כרקע לקריאה קטעי מוזיקה
  

 האדג'ו של סמואל בארבר 
  
 ועוד גרסה לאדג'ו של סמואל בארבר 
  
  קלייר דה לון, דביוסיClair de lune 
  
 2פוניה התשיעית של בטהובן פרק מועוד גרסה לסי 
  
 Bach –The Branderburg  concertos  
  
 NOCTURNES complete -FREDERIC CHOPIN   )1:30:00( 

  
 Handel, Brahms  Chopin, Schubert, -Relaxation Piano Music I 

& Others )1:51:00( 
o  

 המוזיקה שנבחרה כמוזיקה המרגיעה ביותר בעולם 
  
  שופין נוקטורנוChopin –Nocturn  
   
 Mozart Symphony 41 K 551 
  
 Serenada Notturna, K. 239, Rondo -W. A. Mozart  
  
 Music Of The Mind -Jamiroquai  
  
 The Classical Music for Reading 
  
  1מוסיקה לקריאה 



 

  
  2מוסיקה לקריאה  
  
  3מוסיקה לקריאה 
  
  4מוסיקה לקריאה  

 
 Studying Music: Non Stop Music for Reading & Learning, 

Concentration and Brain Power Music 
  
 iano Classical Music P -6 Hour of The Best Beethoven 

Studying Concentration Playlist Mix by JaBig 
  
 Study Music Brain Power: New Age Music, Relaxing Music, 

Concentration Music & Focus on Learning 
  
 for Coffee, Creativity  -BEST Background Instrumental Music 

and Busy Work (Work Music) 
  
 BEST Music to Help Study and Work to ~ PART 2 (Study 

Music Project) 
  

  

  :שאספנו עבורךמאמרים 

Meditation Gives Brain a Charge, Study Finds 

By Marc Kaufman 

Washington Post Staff Writer 
Monday, January 3, 2005; Page A05 

 Brain research is beginning to produce concrete evidence for something that Buddhist 
practitioners of meditation have maintained for centuries: Mental discipline and meditative 
practice can change the workings of the brain and allow people to achieve different levels of 
awareness.  

Those transformed states have traditionally been understood in transcendent terms, as 
something outside the world of physical measurement and objective evaluation. But over the 
past few years, researchers at the University of Wisconsin working with Tibetan monks have 
been able to translate those mental experiences into the scientific language of high-frequency 
gamma waves and brain synchrony, or coordination. And they have pinpointed the left 
prefrontal cortex, an area just behind the left forehead, as the place where brain activity 
associated with meditation is especially intense.  

"What we found is that the longtime practitioners showed brain activation on a scale we have 
never seen before," said Richard Davidson, a neuroscientist at the university's new $10 
million W.M. Keck Laboratory for Functional Brain Imaging and Behavior. "Their mental 
practice is having an effect on the brain in the same way golf or tennis practice will enhance 
performance." It demonstrates, he said, that the brain is capable of being trained and 
physically modified in ways few people can imagine.  



 

Scientists used to believe the opposite -- that connections among brain nerve cells were fixed 
early in life and did not change in adulthood. But that assumption was disproved over the past 
decade with the help of advances in brain imaging and other techniques, and in its place, 
scientists have embraced the concept of ongoing brain development and "neuroplasticity."  

Davidson says his newest results from the meditation study, published in the Proceedings of 
the National Academy of Sciences in November, take the concept of neuroplasticity a step 
further by showing that mental training through meditation (and presumably other disciplines) 
can itself change the inner workings and circuitry of the brain.  

The new findings are the result of a long, if unlikely, collaboration between Davidson and 
Tibet's Dalai Lama, the world's best-known practitioner of Buddhism. The Dalai Lama first 
invited Davidson to his home in Dharamsala, India, in 1992 after learning about Davidson's 
innovative research into the neuroscience of emotions. The Tibetans have a centuries-old 
tradition of intensive meditation and, from the start, the Dalai Lama was interested in having 
Davidson scientifically explore the workings of his monks' meditating minds. Three years ago, 
the Dalai Lama spent two days visiting Davidson's lab.  

The Dalai Lama ultimately dispatched eight of his most accomplished practitioners to 
Davidson's lab to have them hooked up for electroencephalograph (EEG) testing and brain 
scanning. The Buddhist practitioners in the experiment had undergone training in the Tibetan 
Nyingmapa and Kagyupa traditions of meditation for an estimated 10,000 to 50,000 hours, 
over time periods of 15 to 40 years. As a control, 10 student volunteers with no previous 
meditation experience were also tested after one week of training.  

The monks and volunteers were fitted with a net of 256 electrical sensors and asked to 
meditate for short periods. Thinking and other mental activity are known to produce slight, but 
detectable, bursts of electrical activity as large groupings of neurons send messages to each 
other, and that's what the sensors picked up. Davidson was especially interested in 
measuring gamma waves, some of the highest-frequency and most important electrical brain 
impulses.  

Both groups were asked to meditate, specifically on unconditional compassion. Buddhist 
teaching describes that state, which is at the heart of the Dalai Lama's teaching, as the 
"unrestricted readiness and availability to help living beings." The researchers chose that 
focus because it does not require concentrating on particular objects, memories or images, 
and cultivates instead a transformed state of being.  

Davidson said that the results unambiguously showed that meditation activated the trained 
minds of the monks in significantly different ways from those of the volunteers. Most 
important, the electrodes picked up much greater activation of fast-moving and unusually 
powerful gamma waves in the monks, and found that the movement of the waves through the 
brain was far better organized and coordinated than in the students. The meditation novices 
showed only a slight increase in gamma wave activity while meditating, but some of the 
monks produced gamma wave activity more powerful than any previously reported in a 
healthy person, Davidson said.  

The monks who had spent the most years meditating had the highest levels of gamma waves, 
he added. This "dose response" -- where higher levels of a drug or activity have greater effect 
than lower levels -- is what researchers look for to assess cause and effect.  



 

In previous studies, mental activities such as focus, memory, learning and consciousness 
were associated with the kind of enhanced neural coordination found in the monks. The 
intense gamma waves found in the monks have also been associated with knitting together 
disparate brain circuits, and so are connected to higher mental activity and heightened 
awareness, as well.  

Davidson's research is consistent with his earlier work that pinpointed the left prefrontal cortex 
as a brain region associated with happiness and positive thoughts and emotions. Using 
functional magnetic resonance imagining (fMRI) on the meditating monks, Davidson found 
that their brain activity -- as measured by the EEG -- was especially high in this area.  

Davidson concludes from the research that meditation not only changes the workings of the 
brain in the short term, but also quite possibly produces permanent changes. That finding, he 
said, is based on the fact that the monks had considerably more gamma wave activity than 
the control group even before they started meditating. A researcher at the University of 
Massachusetts, Jon Kabat-Zinn, came to a similar conclusion several years ago.  

on different aspects of their meditation practice: their ability to visualize images and control 
their thinking. Davidson is also planning further research.  

"What we found is that the trained mind, or brain, is physically different from the untrained 
one," he said. In time, "we'll be able to better understand the potential importance of this kind 
of mental training and increase the likelihood that it will be taken seriously."  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  



 

  
  

ניסוי מעניין של מדען מאוניברסיטת קולומביה, פול סיידא, חוקר את מנגנון הראיה, בחיפוש 
  אחר תשובות למה תופס את תשומת הלב בבדיקת אי אי ג'י דרך הקרנה ממוחשבת.

  
  

Neuroscientist Paul Sajda, of Columbia University, taps into the vision system to help 
computers find meaningful images. Through an EEG cap, the computer can tell 
which image grab your attention e...לחץ על הלינק בכדי לצפות ביוטיוב אודות הניסוי 

  
  + קליק ימיני) ctrl(סרטים מעניינים עלעוצמתו של המוח

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=rEGJzHKXDa4 1brain power no.   

brain power no.2 http://www.youtube.com/watch?v=VQ5zoZB0hdg 
brain power no.3 http://www.youtube.com/watch?v=GjyzzkAA6CI 
brain power no.4 http://www.youtube.com/watch?v=WZ1LvlBQKp0&feature=relmfu 

brain power no.5 http://www.youtube.com/watch?v=A9OzOqxxMs0 
 

Michael Gazzaniga: Brains Are Automatic, 
But People Are Free 
 

Michael Gazzaniga, one of the world's leading researchers in cognitive 
neuroscience, argues, "We can understand brains to the nth degree, but that's 
not going to in any way interfere with the fact that taking responsibility in a 
social n... 

Michael Gazzaniga: Your Storytelling Brain 
 

The left hemisphere of the brain is always trying to make sense of past 
thoughts and experiences. Cognitive Neuroscientist Michael Gazzaniga 
ponders our need to hear and tell coherent stories about ourselves. 

 
 
Gazzaniga, Consciousness & Brain Hemispheres 
 
"Consciousness & the Cerebral Hemispheres" by Michael Gazzaniga. Read 
by Michael Kramer. From the audiobook, Consciousness and the Brain, MIT 
press, 1996. 



 

 
Consciousness is the integral phenomenon of human experience, so say the 
authors. Starting with a philosophical approach that establishes the 
naturalistic underpinnings of consciousness, they go on to examine the 
mental attributes, the brain's role and finally the bizarre perspectives on split-
brain patients. The authors are experts in their fields and include Owen 
Flanagan, William Hirst, Ilya B. Farber, Patricia S. Cumberland and Michael S. 
Gazzaniga 

  

Left Brain Vs Right Brain Education 
 
Government and Law have suppressed the feminine in society and pushed 
people into left brain thinking. This is from the movie Esoteric Agenda a film 
by Ben Stewart. 

 
 
Where in the Brain Is Consciousness Located? 
 
UCSB's Michael Gazzaniga says that's a trick question: Consciousness is a 
flexible and ever-changing process. Part 3 of Unlocking the Secrets and 
Powers of the Brain, sponsored by the NSF, The Franklin Institute, and 
DISCOVER magazine. http://discovermagazine.com/events/unlocking-the-
secrets-and-powers-of-the-br... 

  

BACH MUSIC BRAIN FOOD BWV 825 HARPSICHORD 
 

this music for your mind to make you thinking what he mean BACH like 
questions and answer in this kind of music for  
Concentration Relaxation Meditation 

How Memory Works 
 
Instead of recording every event in your life, the brain records 
conjunctions of the occurrence of certain events. Out of the conjunction, it can 
then replay and reconstruct. 
 

Transform Your Mind, Change Your Brain 
 
Presented by Richard J. Davidson 
 
In this talk, Richard J. Davidson will explore recent scientific research on the 
neuroscience of positive human qualities and how they can be cultivated 



 

through contemplative practice. Distinctions among different forms of 
contemplative practices will be introduced and they will be shown to have 
different neural and behavioral consequences, as well as important 
consequences for physical health in both long-term and novice practitioners. 
New research also shows that meditation-based interventions delivered online 
can produce behavioral and neural changes. Collectively, this body of 
research indicates that we can cultivate adaptive neural changes and 
strengthen positive human qualities through systematic mental practice. 

 

Older people use different parts of brain to store memories 
 

University Medical Center have discovered that  Neuroscientists from Duke
older people use their brains differently than younger people when it comes to 
storing memories, particularly those associated with negative emotions. The 

ological Science, is a study, appearing online in the January issue of Psych
novel look at how brain connections change with age. Older adults, average 
age 70, and younger adults, average age 24, were shown a series of 30 
photographs while their brains were imaged in a functional MRI (fMRI) 

he photos were neutral in nature and others had strong machine. Some of t
negative content such as attacking snakes, mutilated bodies and violent acts.  

While in the fMRI machine, the subjects looked at the photos and ranked 
an unexpected recall them on a pleasantness scale. Then they completed 

task following the fMRI scan to determine whether the brain activity that 
occurred while looking at the pictures could predict later memory. The results 
were sorted according to the numbers of negative and neutral pictures that 

membered or missed by each group. The scientists found that older were re
adults have less connectivity between an area of the brain that generates 
emotions and a region involved in memory and learning. But they also found 

ctions with the frontal cortex, the higher thinking the older adults have stronger connethat 
order parts of the brain.-area of the brain that controls these lower 

 

" של מכון ויצמן מספר על מעבדה של ד"ר רוני פז אשר Interfaceמאמר בגיליון אביב/קיץ של 
  . חקרה את הקשר בין פעילות האמיגדלה והקשר שלה לזיכרון

  
  

האם אתה זוכר היכן היית כשהאדם הראשון נחת על הירח? האם אתה יכול לזכור את היום בו נולד 
ילדך הראשון? ומה אכלת לארוחת הבוקר ביום שני? אנשים רבים יכולים לענות על השאלות האלה, 

ה שנה בפרטים, אך לא יוכלו לענות על השאלה האחרונה. התופע 40הנוגעות לדברים שקרו לפני 
ידועה מאד בעולם המדע. "ההקשר הרגשי משפיע על הזיכרון ועל הלימוד" אומר ד"ר רוני פז 

ביולוגיה במכון וויצמן. "הזיכרונות שלנו ניתנים לזימון יותר בקלות כאשר הם - מהמחלקה לנוירו
קשורים לרגשות חזקים". פז חוקר מה קורה במוח כאשר רגשות ומוטיבציה פוגשים תפקודים 

ביים, איך הרגשות שלנו, חיוביים או שליליים, מחזקים את הזיכרונות? כיצד הציפייה לתגמול קוגניטי
משפיעה על הלימוד? כיצד הגורמים הרגשיים משפיעים על החלטות "שכליות" וההיפך: כיצד אנו 

  משתמשים בחשיבה השכלית כדי לשלוט על הרגשות?



 

צורת השקד הטמון עמוק במוח, האמיגדלה, היא  ..... המבנה הפרימיטיבי מבחינה אבולוציונית ובעל
המעגל הנוירוני המרכזי המעבד רגשות. המידע הנכנס מהחושים, מצד שני, מעובד במספר אזורי 

אותו החומר האפור המחורץ אשר יוצר את השכבה הדקה החיצונית של  –קורטקס - מוח, כולל הניאו
קורטקס - ר נקרא היפוקמפוס. הניאוובמבנה קטן הנמצא בשני הצדדים של המוח ואש –המוח 

קורטקס להיפוקמפוס וחזרה. אך - וההיפוקמפוס נמצאים במעין דיאלוג הכולל אותות הנעים מהניאו
 כאשר המידע הזה קשור לרגש, האמיגדלה קופצת אל תוך התקשורת ומשפיעה על העברת האותות.

לשאילתא,  כי בתשובה עולה Psychological Science-ממחקר חדש שהתפרסם בתחילת החודש ב
 .חישובי שליפת מידע שמאוחסן באינטרנט מחד, ובמוח מאידך, מבוססת על אותו פיתרון

 
רשימת כל הקישורים הרלוונטיים לנושא.  מטרת החיפוש באינטרנט היא שליפת מידע הכולל את

לארי פייג'. ידי - שפותח באוניברסיטת סטנפורד על כידוע, מנוע החיפוש של גוגל מבוסס על אלגוריתם
הדפים שכוללים את התגית המבוקשת,  מזהה את PageRank ,בפשטות, האלגוריתם, שזכה לכינוי

הקישורי שלהם. לדוגמא, אם תקישו את  ואז מדרגם באמצעות מדידת חשיבותם, על סמך המבנה
  מביניהם הוא אתר הבית שלי באוניברסיטה, והבאים  דפים, כשהראשון 1500לו שמי, באנגלית, תקב

שכתבתי, כנסים בהם השתתפתי, כתבות בתקשורת על  אחריו הם קישורים למאמרים מדעיים
באוניברסיטה הוא כמובן הדף המשמעותי והרלוונטי ביותר מבחינת  עבודתי, וכו'. אתר הבית שלי

 .Alumit ishai ם אינפורמציה עלאחרים ע חוזק קישוריו לדפים
 

מאמינים כי מילים, מושגים ועובדות מאוחסנים במוח ברשת סמנטית אסוציאטיבית  פסיכולוגים רבים
מפוזרת על פני דפים שונים וחוזק הקישורים  לרשת המקוונת: האינפורמציה מבחינת מבנית הדומה

ועמיתיו מאוניברסיטת  Griffiths יחולחיפוש. אם כך, הנ ביניהם קובע את מידת הרלוונטיות שלהם
ידי שימוש באותו - היא בעיה חישובית שהמוח יכול לפתור על ברקלי, שליפת מידע מהזיכרון

  .אלגוריתם של גוגל
 

המילה הראשונה שעולה במוחם בתגובה  גברים) התבקשו לומר את 20נשים,  30בניסוי, נבדקים (
קוגניטיבית זו נבדק השטף, דהיינו מספר  במטלהלאות כלשהי שהוצגה בפניהם. בשימוש הרגיל 

לשלוף מהזיכרון בפרק זמן מסויים. אך בניסוי  המילים המתחילות באותה אות שהנבדקים מצליחים
המילים, אלא בתדירות שבה ישלפו הנבדקים את אותה מילה  הנוכחי החוקרים לא התעניינו במספר

  )'בתגובה לאות ת "(לדוגמא, כמה מהם יגידו "תפוח

 

EYE MOVEMENT AND INFORMATION PROCESSING DURING READING 2004  
 
 Dundee University 
http://books.google.co.il/books?id=I99QXYyzJfUC&lpg=PA129&ots=wlThRt1YT5&dq
=para-foveal%20sight&pg=PA1#v=onepage&q=&f=false 

 
The perceptual aspect of skilled performance 
in chess: Evidence from eye movements 
NEIL CHARNESS 
Florida State University, Tallahassee, Florida 
and 
EYAL M. REINGOLD, MARC POMPLUN, and DAVE M. STAMPE 

University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada  

  



 

כתב הפילוסוף האירי ג'ורג' ברקלי שאיננו מכירים את האובייקטים בעולם, אלא רק את ייצוגם  1710-כבר ב
מדיות וקטועות המגיעות מי-מימדי שאנו רואים נבנה במוח מתמונות דו- המנטלי במוחנו. ואכן, העולם התלת

  מרשתית העין דרך התאלמוס לקורטקס הויזואלי. הסתבר כי המוח משלים את הפרטים החסרים או 

המטושטשים ויוצר תמונה עשירה של העולם, אותה אנו תופסים כ"אמיתית", בהתבסס על אסוציאציות ותמונות 
  השמורות בזיכרון.

מסיבי העצבים המגיעים לאזור הראיה הראשון בקורטקס מקורם  20%-האנטומיה מלמדת, לדוגמא, שרק כ
פרונטליים. - ברשתית העין, ואילו שאר הסיבים מגיעים מאזורי ראיה "גבוהים" ומאזורים פריאטליים ופרה

בכל רגע נתון. כלומר, לציפיות, לאסוציאציות ולזכרונות שלנו יש השפעה מכרעת על מה שאנו רואים 
  אינפורמציה חושית חלקית מספיקה למוח על מנת לשער או לנחש על מה בעצם אנו מסתכלים.

  

Imaging Brain Plasticity during Motor 

Skill Learning 
Leslie G. Ungerleider,* Julien Doyon,*,† and Avi Karni‡ 
*Laboratory of Brain and Cognition, National Institute of Mental Health, 
National Institutes of Health, Bethesda, Maryland 20892 
†Department of Psychology, University of Montreal, Montreal, Quebec, Canada 
‡ Faculties of Science and Education, Haifa University, Haifa, Israel 
  
The search for the neural substrates mediating the incremental acquisition of 
skilled motor behaviors has been the focus of a large body of animal and human 
studies in the past decade. Much less is known, however, with regard to the dynamic neural changes that occur in 
the motor system during the different phases of learning. In this paper, we review recent findings, mainly from our 
own work using fMRI, which suggest that: (i) the learning of sequential finger movements produces a slowly 
evolving reorganization within primary motor cortex (M1) over the course of weeks and (ii) this change in M1 
follows more dynamic, rapid changes in the cerebellum, striatum, and other motor-related cortical areas over the 
course of days. We also briefly review neurophysiological and psychophysical evidence for the consolidation of 
motor skills, and we propose a working hypothesis of its underlying neural substrate in motor sequence 
learning. q 2002 Elsevier Science (USA) 

  

 

על האירוע  Jill Bolt Taylor 'הרצאתה של ד"ר ג'יל בולט טיילור
  המוחי שעברה

למדה אודות שבץ מוחי בעודו קורה לה!.. כחוקרת מוח קיבלה חוקרת מוח ג'יל טיילור למדה 
  שנות החלמה. 8הזדמנות של פעם בחיים לחקור את המקרה על עצמה במשך 

תיים כאבן פינה, בעבור רבים שנפגשו עימה והוכו בתדהמה נוכח, מה שהתחיל כאירוע מוחי הס
  היכולת החדשה שרכשה כתוצאה מהאירוע. תפקודים 

  

  טת לונדון על נהגי מוניות וההיפוקמפוסאודות המחקר של אוניברסי

 מסתבר שאם אתה נהג ותיק, האזור במוח שאחראי על קטלוג הזיכרון הויזואלי שלך גדול יותר
   National Geographic" London Taxi Drivers' Brains"צפות במחקר בסרט שלכאן ניתן ל

 

 



 

 

  הסבר על תהליכי הלימוד והזיכרון במוח

  

  של המוחהדמיות תלת מימדיות יפהפיות  –חקר המוח 

  

 Explore the Brain and Spinal Cord –מדע חקר המוח לילדים  

  

 brainexplorer  

  

 brain patient -Self recognition in a splitאו: על הקשר בין שתי ההמיספרות של המוח  

  

  על אשליות אופטיות ואיך המוח מפענח את המציאות

  

  (פוביאלית- תפיסת מילים בראייה צילומית (פרה

  

  זכרון ויזואלי

  

  כיצד החשיבה יכולה לשנות את המוח

  

  מאמר על מתיה ריקאר, ד"ר לכימיה ונזיר בודהיסטי

  

  מאמר נפלא על זיכרון –על שחקנים, נהגי מוניות וחולי שיטיון 

  

  ב במתמטיקה, אבל בתת מודעאני טו

חוקרים ישראלים מצאו שהלא מודע במוח האנושי מסוגל לבצע פעולות הדורשות מחשבה סדרתית, 
  לרבות הבנת הנקרא ופתרון בעיות בחשבון

  

  

  לבד. מבחוץ. בלחץ. בלי מיקוד
 ארבע דרכים יצירתיות להגיע ליצירתיות



 

Wikijunior:How Things Work  
  אתר לאנשים שאוהבים להבין איך דברים עובדים

  נושא בעולם (באנגלית)אוסף אינסופי של סרטים על כל 

  קטעים מהסרט "המשימה קרלוס"
  ובו ניתן לראות כיצד מאמנים מרגלים לקליטה של נתונים מרובים בבת אחת.

  לגלות את המוח (באנגלית)

  פטריציו פאולטי בכנס העולמי על זכויות הילד
  כמה רעיונות מועילים לפיתוח היכולות

  כמה כלים כדי לעבור את תקופת המבחנים בשלום
  מאמר של שולמית אסיף

  : האתרים שכל סטודנט חייב להכירלגזור ולשמור
  בו אנו מופיעים גם כן YNET- מאמר בו

  נולדנו כדי ללמוד
  ללמוד זה נהדראתר של אנימציות נפלאות על כל נושא שבעולם, כי 

  עד איזה גיל אפשר ללמוד?
  מאמר מרתק עבור אלה שיש להם ספק

  לחשוב כמו ליאונרדו דה וינצ'י
  מייקל גלב, יוצר הספר הנפלא, מספר בסרטון כיצד הרגלי חשיבה משפרים את המוח והיכולות

  מה היה סוד הגאונות של אלברט איינשטיין?
  מחקר מדעי שמגלה מה עושה את ההבדל בין אדם רגיל לגאון


