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عکس خوانی ذهنی

سالم به شما خوانندۀ عزیز.
اسم  البته  هستم؛  کتاب  این  نویسندۀ  زندوکیلی،  محمدمهدی  من 
شناسنامه ای ام میالد است؛ ولی همه جا به اسمی که دوست دارم یعنی 

محمدمهدی خودم را معرفی می کنم.
ایران  در  اولین بار  برای  را  ذهنی  عکس خوانی  سیستم   1395 سال 
بنیان گذاری کردم و االن بعد از چندین سال تجربه در این حوزه و کار 
با افراد مختلف، تصمیم گرفتم نسخۀ دوم کتاب عکس خوانی ذهنی را 

آماده کنم.
ما  اینکه  از  بعد  و  در سال 1397 چاپ شد  کتاب  نسخۀ  اولین  ابتدا 
در فروردین سال 1398 به صورت کامل سیستم عکس خوانی ذهنی را 
متحول کردیم، تصمیم گرفتم همین کار را برای کتاب هم انجام دهم و 

نتیجۀ این تصمیم، کتابی شد که در دست شماست.
یک  بلکه  نیست،  کتاب  واقع  در  شماست  دست  در  که  کتابی  این 
در  قدم به قدم  باید  شما  که  است  کارهایی  از  مفصل  چک لیست 

عکس خوانی ذهنی انجام دهید.
ممکن،  شکل  خالصه ترین  و  ساده ترین  به  که  کردم  را  تالشم  تمام 
انتهای کتاب،  به شما بدهم. در  را  توضیح مراحل عکس خوانی ذهنی 
چک لیست های گام گام را برای اجرای مراحل ارائه کردم تا بتوانید از این 

سیستم برای مطالعۀ کتاب هایتان استفاده کنید.
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مقدمه

عکس خوانی ذهنی چیست؟
عکس خوانی ذهنی یک سیستم مطالعه است که ابزارهایی را به شما 
از  بعد  کنید.  مطالعه  روحتان  و  ذهن  پنهان  ابعاد  با  بتوانید  تا  می دهد 
مطالعه تان  سرعت  و  کیفیت  و  جنس  سیستم،  این  درست  به کارگیری 
و  داشت  نخواهد  قبلش  با  شباهتی  هیچ  که  می یابد  بهبود  به قدری 
سیستم  این  کرد.  خواهید  مطالعه  زمینۀ  در  را  منحصر به فردی  تجربۀ 
تندخوانی ای  روش  هیچ  با  مقایسه  درخور  اصاًل  ذهنی  عکس خوانی 
شما  به  دراین باره  بیشتری  توضیحات  آینده  فصل های  در  نیست. 

می دهم.

قول ما در عکس خوانی ذهنی
اگر کسی این سیستم را به درستی یاد بگیرد، قول می دهیم کیفیت 
برابر بهتر شود،  تا ده  او در هر کتابی حداقل بین دو  و سرعت مطالعۀ 
از  برخی  مانند  طوالنی مدتی  و  سخت  تمرین های  بخواهد  اینکه  بدون 
تمرین های روش های تندخوانی انجام دهد؛ البته این بهبود در کیفیت 
و سرعت مطالعه، نسبت به قبل خودش است، نه نسبت به دیگران؛ یعنی 
اگر کسی کتابی را با کیفیت مدنظر خودش در یک ماه مطالعه می کرد، 
اگر عکس خوانی ذهنی را به درستی یاد بگیرد، با کیفیتی بیشتر از قبل 
می تواند حداقل بین 15 تا 3 روز همان کتاب را مطالعه کند. البته هیچ 
محدودیتی هم در نوع کتاب نیست؛ یعنی با توجه به قولی که دادیم، 
چون  ندارد؛  فرقی  ساده  عمومی  کتاب  با  دانشگاهی  تخصصی  کتاب 
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ما تأکید کردیم که بین دو تا ده برابر، کیفیت و سرعت مطالعۀ خودش 
نسبت به قبل افزایش پیدا می کند، نه نسبت به دیگر کتاب ها.

ابتدا  همان  از  کنید  تصور  به اشتباه  نباید  که  است  تذکر  به  الزم 
به درستی عکس خوانی ذهنی کنید؛  را  می توانید کتاب های تخصصی 
چون در یادگیری هر مهارتی الزم است ابتدا از آسان شروع کنید و کم کم 

وارد مراحل سخت تر شوید.

مکمل ضروری این کتاب
مکمل ضروری مطالب این کتاب، کلیپ هایی است که در بخش های 
مختلف توصیه کردم تا حتمًا ببینید. این کلیپ ها را جدی بگیرید؛ چون 
آموزه های زیادی که نمی شد  به صورت متنی ارائه کنم را در آن کلیپ ها 
ارائه کردم؛ همچنین بیشتر از متن کتاب، بخش های مختلف کتاب را در 

آنجا توضیح دادم.

منتظر چه هستید؟
االن که همه چیز آماده  است تا شما سفرتان را برای کشف توانایی های 
به  االن  همین  لطفًا  هستید؟  چه  منتظر  پس  کنید،  شروع  درونی تان 

فصل اول مراجعه کنید و سفر هیجان انگیزتان را آغاز کنید.

محمدمهدی زندوکیلی



01.شیوۀ یادگیری این 
مهارت از کتاب



عکس خوانی ذهنی

14

مهارت  یادگیری  کتاب،  این  مطالعۀ  از  شما  هدف  مهم ترین  احتمااًل 
عکس خوانی ذهنی است؛ پس بهتر است یک بار برای همیشه یادگیری 
را تعریف کنم تا هر جایی از کتاب که کلمۀ »یادگیری« را به کار بردم، 

دقیقًا متوجه منظورم شوید.
این  صحیح.  زمان  و  مکان  در  صحیح  رفتار  بروز  یادگیری:  تعریف 
بگوید  می تواند  کسی  می دهم:  توضیح  بیشتر  مثال  این  در  را  تعریف 
من شنا یاد گرفتم که هر زمان در آب عمیق قرار گرفت )مکان صحیح(، 
صحیح(،  )زمان  غرق شدن  از  قبل  و  ممکن  زمان  کمترین  در  بتواند 
)رفتار  بدهد  انجام  تنفس  و  دست وپا  حرکت  مانند  صحیحی  رفتارهای 
صحیح( و در نتیجه بتواند بدون غرق شدن، روی آب قرار گیرد و به سمت 

دلخواهش حرکت کند.
در مثال باال کارکرد سه عنوان را متوجه شدیم: رفتار و مکان و زمان 

صحیح. 
باشد  کرده  حفظ  کامل  را  شنا  کتاب های  شخصی  کنید  فرض  حاال 
مناسب  زمان  در  اما  باشد؛  دیده  زیادی هم  آموزشی  فیلم های  حتی  و 
کسی  شخصی  چنین  به  بدهد.  حرکت  آب  در  را  دست وپایش  نتواند 
به ویژه عکس خوانی  مهارتی  برای هر  نمی گوید. همین موضوع  شناگر 
ذهنی هم هست. پس تمام تالش من در این کتاب و محصوالت آموزشی 
یاد  می خواهید  که  مهارتی  کلمه،  واقعی  به معنی  که  است  این  سایت 

بگیرید، نه اینکه فقط اطالعاتی به شما بدهم که نتوانید اجرا کنید.
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گام های یادگیری یک مهارت )خالصه(
برای یادگیری هر مهارتی، الزم است هفت گام را طی کنید:

1. اشتیاق؛
2. زمان؛

3. آموزش؛
4. جی تی دی؛

5. تمرین؛
6. مرور؛

7. مسابقه.
شاید بعضی از عنوان های این گام ها و ارتباطشان با یادگیری برایتان 
البته حق دارید؛ چون الزم است کامل توضیح بدهم و  نامفهوم باشد؛ 
اگر بخواهم این کار را انجام دهم، شاید همین بخش، به اندازۀ یک کتاب 

شود و از بحث اصلی مان دور شویم.
هدفم از بیان این گام ها این بود که فقط این بینش را به شما منتقل 
کنم که از هفت گام یادگیری فقط یک گام، آن هم گام آموزش، مربوط 
به آموزش دهنده است و شش گام دیگر مربوط به یادگیرنده است؛ یعنی 
خودتان. همچنین در همین گام آموزش، شش بخش را باید یادگیرنده 
به درستی انجام بدهد تا بتواند مطالب آموزش دهنده را به بهترین شکل 

دریافت کند.
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چالش های یادگیری عکس خوانی ذهنی از 
کتاب

و  دارد  چالش هایی  قطعًا  کتاب  یک  متن  از  مهارتی  هر  یادگیری 
عکس خوانی ذهنی هم از این امر مستثنا نیست. چند تا از چالش های 
احتمالی در یادگیری عکس خوانی ذهنی با متن کتاب را در ادامه شرح 

می دهم.
توجه و توجه و توجه: فهرست این چالش ها را می گویم برای اینکه 
از  استفاده  با  ذهنی  عکس خوانی  مثل  مهارتی  هر  یادگیری  بدانیم 
کتاب، ساده نیست و فکر نکنیم با خواندن متن کتاب کار تمام می شود؛ 
اما به این معنی هم نیست که دیگر مطالعۀ این کتاب را رها کنیم و باور 
کنیم نمی توانیم از متن کتاب این مهارت را یاد بگیریم؛ بلکه برعکس، 
وقتی با چالش ها آشنا شوید، آگاهانه می توانید راهکارهایی برای عبور 
راحت تر  تا  البته خود من هم کمکتان می کنم  کنید؛  پیدا  از چالش ها 

بتوانید از این کتاب نتیجه بگیرید. 

نکته
الزم نیست برای استفاده از این کتاب حتمًا با 

گام های یادگیری آشنا باشید. اگر مطالبی را که در این 
کتاب ارائه کردم طبق دستورالعمل اجرا کنید، سیستم 

عکس خوانی ذهنی را یاد خواهید گرفت.
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من کنارتان هستم. شما هم به خودتان قول بدهید تمام تالشتان را 
با  را حتی  مهارت  این  تا  بدهید  انجام  که می گویم  را  کارهایی  و  بکنید 
همین کتاب، به صورت کامل یاد بگیرید. اگر این قول را به من و خودتان 

دادید، ادامۀ کتاب را مطالعه کنید. 
در ادامه، فهرستی از چالش های پیش رویتان را توضیح می دهم:

نبود پشتیبان
نداشتن پشتیبانی که هر لحظه به سؤال های احتمالی شما در روند 

یادگیری این مهارت پاسخ دهد.
این چالش شاید کمی روند یادگیری تان را به تأخیر بیندازد؛ اما به این 
معنی نیست که سؤال ها و مطالب ضروری شما در این کتاب ارائه نشده 
باشد؛ بلکه شاید برای پیداکردن پاسخ سؤالتان باید کمی در متن کتاب 

جست وجو کنید یا صبر کنید تا مطالعۀ کتاب را تمام کنید.

ارائۀ یکجای مطالب
ما در دورۀ آنالیِن آموزِش عکس خوانی ذهنی، تمام مطالب آموزشی 
را یکجا بر سر مخاطب نمی ریزیم؛ بلکه به مرور و متناسب با روند صحیح 
یادگیری، اجازۀ دسترسی به مطالب را می دهیم. با این روش، ضمانت 
مخاطب  که  می شود  زمانی  از  بیشتر  بسیار  گفته شده،  مطالب  اجرایی 
است  ممکن  نکنیم،  را  کار  این  اگر  دارد.  آموزشی  فیلم  ساعت  چند 
را  فیلم ها  روزی  اولین فرصت، حتمًا یک  در  بگوید  به خودش  دانشجو 
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می بینم و شاید هیچ وقت فرصت مناسب هم نرسد؛ اما در کتاب مجبوریم 
ارائه کنیم و این گونه، بار مسئولیت خواننده  تا تمام مطالب ضروری را 

بیشتر می شود تا بتواند به درستی از مطالب ارائه شده استفاده کند.
اما  ابتکار ساده،  با یک  )تا چند دقیقۀ دیگر متوجه می شوید چطور 
حرفه ای در ارائۀ مطالب این کتاب، به شما کمک می کنم تا بتوانید این 

مهارت را حرفه ای تر از قبل، با همین کتاب یاد بگیرید.(

سختی تعهد اجرایی
شاید در کالس حضوری یا دورۀ آنالین بتوانم با استفاده از تکنیک ها 
کمکتان کنم تا اجرای تمرین ها را به تعویق نیدازید؛ اما با کتاب، فقط و 
فقط خودتان هستید که باید کارهای گفته شده را اجرا کنید و احیانًا با 
احساسات مختلف درگیر شوید؛ وگرنه خیلی ساده با بستن کتاب و رفتن 
سراغ کار دیگری، می توانید تمرین ها و کارهای عملی را نادیده بگیرید و 

طبیعتًا به نتیجه ای هم نرسید.

تنهادیدن خود
در هر کاری وقتی ببینیم افراد دیگری مثل ما در حال انجام یک کارند، 
کالس های  مانند  بدهیم؛  ادامه  را  کار  آن  تا  داریم  انگیزه  بیشتر  قطعًا 
مطالعه  را  کتاب  این  دارید  که  االن  ولی  آنالین؛  دوره های  یا  حضوری 
عکس خوانی  دارید  به تنهایی  خودتان  فقط  زیاد  احتمال  به  می کنید، 
ذهنی را یاد می گیرید و شاید اعضای خانواده تان دارند فیلم می بینند 
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یا کار دیگری می کنند که مطالعۀ این کتاب را برایتان سخت می کند.

نداشتن مهارت یادگیری از متن
جداگانه  مهارت  یک  خودش  کتاب،  از  مهارت  یادگیری  کنید  باور 
است. وقتی این مهارت را در دوران تحصیل یاد نگرفته ایم، فکر می کنیم 
برای یادگیری هر مهارتی که در کتابی ارائه شده، فقط کافی است متن 

آن را بادقت بخوانیم و بعد آن را اجرا کنیم.
شاید کسی بتواند با یک یا چند بار خواندن کلمات یک کتاب آن ها را 
حفظ کند و مثاًل بگوید من کتاب آموزش شنا یا رانندگی یا عکس خوانی 
ذهنی را حفظ کردم؛ اما لزومًا نمی تواند ادعا کند که می توانم به موقع 
در آب شنا کنم یا پشت فرمان ماشین، به درستی رانندگی کنم یا هنگام 
تعریف  چون  کنم؛  ذهنی  عکس خوانی  به درستی  کتاب،  یک  مطالعۀ 
صحیح،  مکان  و  زمان  در  بتوانیم  که  است  این  مهارت  یک  یادگیرِی 
مطالب  اینکه  نه  کنیم،  اجرا  به درستی  دیده ایم  آموزش  که  را  کارهایی 
آموزشی را حفظ کنیم و در زمانی که الزم است نتوانیم به درستی آن ها 

را به کار ببریم.
کلمات  خواندن  با  فقط  گفته شده،  کارهای  انجام  بدون  بدانید  اگر 
تا  است  کافی  نکته  یک  همین  بگیرید،  یاد  مهارتی  نمی توانید  کتاب، 

یادگیرندۀ حرفه ای از کتاب شوید.
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راهکار ویژۀ سرآشپز
از  ذهنی  عکس خوانی  مهارت  یادگیری  چالش های  دربارۀ  این همه 
چطور  بگویم  تا  است  سرآشپز  ویژۀ  راهکار  نوبت  االن  اما  گفتم؛  کتاب 
این مهارت  به طور حرفه ای  بتوانید  تا  ارائه کرده ام  را  این کتاب  مطالب 

را یاد بگیرید.
اول از همه تمام مطالبی را که در عکس خوانی ذهنی هست توضیح 
بدانید  تا  دادم  قرار  نهایی کتاب، چک لیست هایی  در بخش  و  می دهم 
استفاده  عملی  به صورت  کرده ام  ارائه  کتاب  در  که  مطالبی  از  چطور 

کنید.
به  نیاز  بدون  راحت،  خیال  با  را  کتاب  این  بار  یک  بگویم:  خالصه 
چک لیست  پایان،  در  سپس  کنید؛  مطالعه  انتها  تا  یادداشت برداری، 
گام به گام استفاده از مطالب را که در انتهای کتاب قرار داده ام جلویتان 
بگذارید و قدم به قدم اجرا کنید. هر جایی از فهرست یادتان رفت که فالن 
مثل  را  و همان بخش  کنید  مراجعه  کتاب  به  بود، سریع  دقیقًا چه  کار 
یک کتاب راهنما بخوانید و باز هم ادامۀ چک لیست را اجرا کنید. هرچه 
عکس خوانی  در  بیشتری  مهارت  کنید،  استفاده  چک لیست  از  بیشتر 

ذهنی پیدا می کنید.
و  کردم  حال  خیلی  ارائه،  شکل  این  با  خودم  بخواهید  را  راستش 
ای کاش چند سال قبل، یک نفر هم این طوری به من عکس خوانی یاد 

می داد. امیدوارم شما هم حسابی لذت ببرید.
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سیستم  آنالین  آموزش  ما  که  شمسی   1398 سال  ابتدای  از 
را  ادعا  این  کردیم،  بازطراحی  کامل  به صورت  را  ذهنی  عکس خوانی 
پاول  دکتر  فتوریدینگ  همان  ذهنی،  عکس خوانی  دیگر  که  می کنیم 

شیلی نیست.
نام  با  را  فتوریدینگ  سیستم  گرفتم  تصمیم  که   1395 سال  از 
اسم  سال  سه  از  بعد  کنم،  تدریس  ایران  در  ذهنی«  »عکس خوانی 
که  شد  گفته  »فتوریدینگ«  کلمه  با  به قدری  ذهنی«  »عکس خوانی 
بسیاری فکر می کنند ترجمۀ فتوریدینگ است؛ اما این اسم را خودم قرار 
دادم و کلمۀ »ذهنی« هم یکی از ابداع های خودم بود تا بعدًا اگر کسی 
خواست بگوید »عکس خوانی ذهنی« ترجمۀ فتوریدینگ است و از قبل 
»فتوریدینگ«  ترجمۀ  عزیزم،  بگویم:  او  به  بوده،  ایران  در  هم  شما  از 
در  »ذهنی«  کلمۀ  ولی  خوانی«؛  »تصویر  یا  »عکس خوانی«  می شود 

کجای فتوریدینگ هست؟!
سال  از  قبل  تا  که  دارم  قبول  کاماًل  بگذریم،  که  موضوعات  این  از 
محصول  کاماًل  ما،  مجموعۀ  ذهنِی«  »عکس خوانی  محصول   1398
سال  ابتدای  از  اما  بود؛  شیلی  پاول  دکتر  فتوریدینِگ  بومی سازی شدۀ 
ارائۀ این سیستم تغییرات اساسی  1398 هم در محتوا و هم در شکل 
ایجاد کردیم که باعث شد این سیستم بسیار کامل تر و جامع تر از سیستم 

»فتوریدینگ دکتر پاول شیلی« شود.
متوجه  و  می گویم  ساله ام  چند  ناگفته های  از  کمی  فصل  این  در 

می شوید چرا این ادعا را می کنم.
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تعریف فتوریدینگ و عکس خوانی ذهنی
سیستم  تعریف  با  بیشتر  کمی  است  بهتر  صحبتی،  هر  از  قبل 

فتوریدینگ و عکس خوانی ذهنی آشنا شویم.

معرفی فتوریدینگ
ابداع کنندۀ این سیستم مطالعه و یادگیری در جهان، شخصی است به 
نام دکتر پاول شیلی )Paul R.Scheele( که تحقیقات خودش را دربارۀ 
ذهن انسان از سال 1975 میالدی )1354 شمسی( شروع کرده بود. 
او در آن زمان، متناسب با شناختی که از ذهن انسان داشت، سیستم 
مطالعه و یادگیری را با نام فتوریدینگ تدوین کرد. پاول شیلی در سال 
را  فتوریدینگ  آزمایشی  دورۀ  اولین  شمسی(   1364( میالدی   1986
برگزار کرد. دو ماه بعد هم اولین دورۀ عمومی آن را برگزار کرد و یک ماه 
بعد تأییدۀ دپارتمان آموزشی مینی سوتا را دریافت کرد. در سال 1986 
خودشان  تخصصی  آموزشگاه  رسمی  مجوز  )1365شمسی(  میالدی 
آموزش  اولین  شمسی(   1367( میالدی   1988 سال  در  و  گرفتند  را 
االن  تا  از همان سال  که  آغاز کردند  اروپا  در  را  فتوریدینگ  بین المللی 
این سیستم در 185 کشور به صورت حضوری و غیرحضوری به 20 زبان 

ارائه می شود. 
جک  رابینز،  آنتونی  مانند  شناخته شده ای  افراد  نظرات  شیلی  پاول 
کنفیلد، برایان تریسی و … را به خودش جلب کرد. همگی این سیستم 

را تأیید کردند و دیگران را هم به یادگیری آن تشویق کردند.
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معرفی عکس خوانی ذهنی
با  ابتدا  که  است  مطالعه ای  و  یادگیری  سیستم  ذهنی  عکس خوانی 
هدف ارائۀ نسخۀ ترجمه و بومی شدۀ فتوریدینگ در ایران توسط بنده 
از سال 1395 شمسی معرفی شد؛ اما از ابتدای سال 1398 تغییرات 
بنیادینی در نحوۀ ارائه و محتوای آموزش دادم که شاید در نگاه کلی شبیه 
دوست  نیست.  این طور  کنیم،  نگاه  دقیق تر  اگر  اما  باشد؛  فتوریدینگ 
دارم این موضوع برای همه جا بیفتد که در مجموعۀ روش مطالعه، از این 
به بعد فقط سیستم عکس خوانی ذهنی داریم که به مراتب حرفه ای تر از 

فتوریدینگ است.

برخی از نظرات مدرسان مطرح جهان دربارۀ 
همان فتوریدینگ

جهانی  شناخته شدۀ  اساتید  برخی  نظرات  به  نیم نگاهی  است  بهتر 
شوید  متوجه  تا  بیندازیم  شیلی  پاول  دکتر  فتوریدینگ  سیستم  دربارۀ 
از فتوریدینگ  وقتی می گوییم سیستم عکس خوانی ذهنِی االن، فراتر 
است بدانید که آموزش چه سیستم قدرتمندی در دستانتان قرار گرفته 

است تا با اشتیاق فراوان، ادامۀ کتاب را مطالعه کنید.

»پاول شیلی را دیدم که به افراد زیادی کمک کرده تا با کشف مسیری 
برسند.  موفقیت  به  فتوریدینگ  سیستم  طریق  از  کاراتر  و  سریع تر 
می تواند  او  دارید،  نیاز  خواندن  برای  چیزی  چه  به  اینکه  از  صرف نظر 
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یادتان دهد این کار را با یک سوم زمانی که در نظر دارید، انجام دهید.«
را  آن  نامحدود  نیروی  و  درون  غول  کتاب  نویسندۀ  رابینز،  آنتونی 

بیدار کنید و از سخنران های مشهور انگیزشی در جهان.

»رهبران، امروزه ایده  های جدید را سریع درک می کنند، با سرعت زیاد 
موضوعات مهم را می خوانند و نیاز دارند در جریان آخرین پیشرفت ها در 
نحوۀ  به من  فتوریدینگ  باشند. سیستم  با خودشان  زمینه های مرتبط 

انجام چنین کاری را آموزش می دهد.«
با  دقیقه ای  یک  مدیر  کتاب  مشترک  نگارندۀ  بالنکارد،  کن 

هشت میلیون فروش.

»اگر وقت طالست و خواندن نیز وقت شما را می گیرد، از صمیم قلب 
پول  در  )فتوریدینگ(  هوشمندان  راهنمای  طریق  از  می کنم  توصیه 
به دنبال سرعت اند،  ما که  از  برای کسانی  زمانتان صرفه جویی کنید.  و 
ضرورت  یک  بلکه  نیست؛  تجملی  سیستم  یک  فتوریدینگ  سیستم 

است.«
انسان  مراقب  و  کن  شنا  کوسه ها  با  کتاب  نویسندۀ  ماکی،  هاروی 

برهنه باش.
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»این بهترین کتابی است که تاکنون برای بهبود مهارت خواندن نوشته 
شده است. نهایتًا، کتابی است از سوی فردی که خودش کاماًل فرایند 

یادگیری را درک می کند.«
اریک جنسن، نویسندۀ کتاب مغز یادگیرنده و آموزش فوق العاده.

»با پیگیری سیستم فتوریدینگ می توانید یادگیری خود را ارتقا دهید 
کاهش  می کنید،  معمولی  خواندن  صرف  که  را  زمانی  زیادی  حد  تا  و 
دید  از  ارزشمند  اطالعات  خودکار  به صورت  می توانید  شما  دهید. 

خودتان را جدا کنید و در ذهنتان، متون مدنظرتان را برجسته کنید.«
Simply live it up شارلوت وارد، نویسندۀ کتاب

تا  از جمله خود من کمک کرده است  افراد بسیاری  به  »فتوریدینگ 
مطالب را با سرعت زیاد تا 25000 کلمه در دقیقه مرور کنند.«

برایان ماتیمور، در حال نگارش در مجلۀ موفقیت

تغییر  غیرمنتظره ای  به شکل های  را  شما  زندگی  فقط  »فتوریدینگ 
ارائۀ  نحوۀ  برای  مدلی  به عنوان  شیلی  پاول  کتاب  بلکه  نمی دهد، 

ایده های نو و شکل دهی حوزه های جدید عمل می کند.«
پیتر کالین، نگارنده کتاب نابغۀ همه روزه.
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تفاوت های این دو سیستم
در ادامه، مطالبی ارائه می کنم که اصاًل در آموزش فتوریدینگ دکتر 
و  به سیستم عکس خوانی ذهنی  و خودمان  نداشت  پاول شیلی وجود 

همچنین به دورۀ آنالین عکس خوانی ذهنی اضافه کردیم.

تمایزهای عکس خوانی ذهنی در مقایسه با 
فتوریدینگ:

• بهبود برخی از مراحل عکس خوانی ذهنی، مانند ایجاد چهار 	
نوع فسرع که در فتوریدینگ فقط یک نوع است؛ )فسرع یک 
مرحله از عکس خوانی ذهنی است که در فصل های بعدی با 

آن آشنا می شوید.(
• تغییر چینش مراحل عکس خوانی ذهنی برای نتیجۀ بهتر؛	
• عکس خوانی 	 یادگیری  در  که  جانبی  آموزش های  دریافت 

ذهنی کمک شایانی می کند؛ مانند:
o آموزش نحوۀ یادگیری از دوره های غیرحضوری؛
o آشنایی با قواعد ذهن ناخودآگاه؛
o  آموزش کامل کار با نرم افزار نقشۀ ذهنی در کامپیوتر

و موبایل؛
o  و آموزش قواعد مغز انسان که مرتبط با مطالعه و

یادگیری است.
• ضبط تصویری تمام آموزش ها؛	
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• ارائۀ تدریجی دسترسی به مطالب آموزشی که از تلنبارشدن و 	
اجرانشدن مطالب جلوگیری می کند؛

• سیستم پرسش وپاسخ پویا هنگام مشاهدۀ فیلم ها و دریافت 	
کالس  در  حضور  شبیه  که  کاربر  پاسخ  با  متناسب  بازخورد 

حضوری است و تمرکز را افزایش می دهد؛
• پشتیبانی مادام العمر؛	
• و 	 دیگر  شرکت کنندگان  پرسش های  پاسخ  مشاهدۀ  امکان 

سؤاالت مهم مطرح شده در بخش پشتیبانی هر جلسه؛
• به روزرسانی مادام العمر و رایگان برای تمام خریداران؛	
• کتاب های 	 در  ذهنی  عکس خوانی  از  استفاده  آموزش 

الکترونیکی و کتاب خوان ها؛
• کتاب 	 سایت های  و  نرم افزارها  با  کامل  آشنایی  و  معرفی 

الکترونیکی؛
• وجود فضای آنالین هنگام آموزش عکس خوانی ذهنی برای 	

اجرای چالش »مطالعۀ چهارده کتاب در دو هفته« برای ایجاد 
آمادگی برای ورود به بخش تخصصی عکس خوانی ذهنی؛

• و ... .	
با  ذهنی  عکس خوانی  سیستم  آنالین  دوره  کلی  تفاوت های  این ها 
این  از  کدام  هر  است.  شیلی  پاول  دکتر  فتوریدینگ  آموزش  محصول 
تفاوت ها ممکن است نقش مهمی برای نتیجه بخش شدن آموزش داشته 

باشد.
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