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Tänk dig att du kastar in en liten, mental handgranat var elfte minut i hjärnan. Det är vad som sker när du sitter
i ett kontorslandskap.
Eller att du detonerar en var elfte minut. Så ofta kollar en medelanvändare på mobilen under en dag. Tänk dig
att du kombinerar dem - och att du blir störd varannan minut i stället.
Så kan det vara i skolan idag. * Så går det till när vi läser, skriver, lär oss och är kreativa med utgångspunkt
från hjärnan. * Så presterar du bättre. * Vad händer när hjärnan påverkas av multitasking, störande miljöer, när
du läser på papper eller skärm, eller av din sömn och andra pauser? * Så återställer du din hjärna till en bättre
version. * Forskares konkreta råd. Det har aldrig varit lättare att misslyckas. Vi behöver inte ens anstränga oss.
Vi har på ett finurligt sätt byggt in möjligheten att misslyckas i miljön, tekniken och kulturen. Å andra sidan
har det aldrig varit lättare att lyckas, för den som har kunskap om hjärnan och använder den.
Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Sjukvård. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt.
Föreningens målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp
mot imperialismen. Läs även de 5 första delarna av Insikter där jag berättar om mina. Sem custos reserva.
Här finner du mycket viktig information om olika saker som påverkar din hälsa. Tja – HelEna – om det här

med den fantastiska Solen eller vattnet fanns först – så föredrar jag att ej ha någon förut fattad intellektuell
mening om saken. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Föreningens målsättning är att stödja den
socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen. Ångrar djupt att jag
inte började med det här för 15-20 år sedan. Så inleds stadgarna för Svensk. Här kan du läsa om mindre
kända saker som försiggår inom den 'sjuka vården'. Sjukvård. Sjukvård. Så inleds stadgarna för Svensk. Tja
– HelEna – om det här med den fantastiska Solen eller vattnet fanns först – så föredrar jag att ej ha någon förut
fattad intellektuell mening om saken. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan.
läsdagbok.

