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מתייחס ליכולתו של המוח ' נוירופלסטיות של המוח'המונח " .1
להשתנות ולהתאים את עצמו בתגובה לגירויים אליהם אנו נחשפים תוך כדי 

ביכולתו של המוח ליצור תאים חדשים , כמו כן. למידה והתנסות בעולם
 ". רך החייםוקשרים חדשים ביניהם לאו( נוירונים)

ההגנה הטובה ביותר כנגד לחץ כרוני היא להקפיד לבצע אימון "  .2
 ". העצמה עצמית ופיתוח קשרים חברתיים, הרפיה, גופני

באמצעות הנוירופלסטיות . 'נוירונים-מגן'תהליך הלמידה נחשב ל" .3
מגבירה את , הלמידה מעודדת יצירה של קשרים בין הנוירונים, המוחית

 ".פשרת לגוף לשמר ולשקם נוירונים שנפגעופעילותם ומא

קשב המאפשר : אלא שלושה סוגים נפרדים, אין סוג אחד של קשב"   .4
 ". קשב המסייע בהכוונה וקשב ניהולי, דריכות ועירנות

בעיקר עבור אנשים , הפחד מפני כישלון עשוי להוות מכשול ללמידה" .5
ימנעות מלמידת דברים עד כדי ה, המעוניינים להגן על תדמיתם החיובית

 ".  חדשים

הקשב . הרגש מאפשר לנו לדעת מה החשיבות של כל דבר עבורנו" .6
. מאפשר לנו להתמקד במה שחשוב ולהתעלם מהגירויים שאינם חשובים לנו

מיומנויות קוגניטיביות . הקוגניציה אומרת לנו מה עלינו לעשות בנדון
 ".פעולה מסויימתכוללות את כל מה שנדרש מאיתנו על מנת לבצע 

, כגון שלוש שעות הליכה בשבוע, אפילו פעילות גופנית מועטה"  .7
בעיקר , 04נמצאה כמועילה במניעת התכווצות המוח שמתחילה בגיל 

 ".באזורים האחראים על זיכרון ופעולות מוחיות מורכבות

עדויות לנוירופלסטיות של המוח נצפתה בעיקר במוחיהם של אנשים " .8
מכיוון ששינויים הקשורים ? מדוע. חים במיומנות מסוימתשנעשו מומ

בלמידה מתחוללים בצורה מאסיבית כאשר אנו נעשים מומחים בתחום 
אזורי המוח הנדרשים לאותה מומחיות משתנים ומתפתחים עם . כלשהו

 ".הזמן

פעילות , הרפיה, כיום מומחים ממליצים להקפיד על תזונה מאוזנת" .9
 ".  'מוח בריא'על מנת לשמור על גופנית ואימון מוחי 

שמירה על  -לא רק על עצמנו. חשוב לשמור גם על קשרים חברתיים" .11
שינה . אלא גם עם בני משפחה וחברים, ביטחון עצמי והערכה עצמית

נהוג להתמקד בארבעה . ובריאות כללית חשובים אף הם לשמירה על המוח
אימון גופני , הרפיה, תזונה מאוזנת: תחומים לשמירה על בריאות המוח

 ".וגרייה מוחית

 

 

http://www.sharpbrains.com/blog/2011/12/06/top-10-quotes-on-lifelong-neuroplasticity-neurogenesis-and-brain-fitness-and-a-call-to-ebook-readers/#more-9769
http://www.sharpbrains.com/blog/2011/12/06/top-10-quotes-on-lifelong-neuroplasticity-neurogenesis-and-brain-fitness-and-a-call-to-ebook-readers/#more-9769
http://www.sharpbrains.com/blog/2011/12/06/top-10-quotes-on-lifelong-neuroplasticity-neurogenesis-and-brain-fitness-and-a-call-to-ebook-readers/#more-9769

