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DIN CE SUNT FĂCUTE AMINTIRILE – TEHNICI DE MEMORARE 
 
Memoria este în miezul creativității umane. Fără memorie nu pot să apară idei noi. Creativitatea, de una 
singură, ar fi doar o explorare la nimereală – care duce la idei noi, dar iroseşte îngrozitor de mult timp. 
Capacitatea de a vă exploata eficient memoria este un ajutor neprețuit pentru dezvoltarea propriei 
creativități. Aceste tehnici de memorare au o valoare redusă dacă (să zicem) doriți să țineți minte un 
număr de telefon, dar sunt foarte folositoare din punctul de vedere al creativității, deoarece dezvoltă 
capacitatea de a crea în minte legături şi lanțuri. 
 
Faceți exercițiile pe loc. Dacă le lăsați pe mai târziu, probabil că nu le veți mai face niciodată. Citiți până la 
capăt tehnicile. Notați-vă cum şi unde le puteți folosi. Şi folosiți-vă de ele când se iveşte ocazia. 
 
 
 
EXERCIȚIU/TEHNICA: RIMELE CIFRELOR 
 
Pregatire:  nici un fel. 
Timp necesar:  10 minute. 
Ce va trebuie:  carnet. 
Frecvența: de trei ori. 
 
Aceasta este metoda clasică pentru a ține minte cifrele. Fiecare este asociată cu un cuvânt cu care 
rimează. Puteți schimba cuvintele, dacă găsiți altele mai bune: 
1 – săpun(u) 
2 – trifoi 
3 – cercei 
4 – teatru 
5 – da Vinci 
6 – mătase 
7 – lapte 
8 – copt 
9 – rouă 
10 – apă rece 
 
Este uşor de aplicat, dar după un oarecare antrenament. Atunci când vreți să memorați un număr, 
născociți o mică poveste în care legați natura numărului (de exemplu, persoana căreia îi aparține numărul 
de telefon) de cuvintele cu care rimează cifrele, în ordinea corectă. Faceți povestea cât mai vie şi colorată. 
Repetați-o de câteva ori, pentru a o fixa. Luați un număr de telefon oarecare şi exersați tehnica. 
 
 
Feedback  Înainte de a născoci poveşti, desenați într-un carnet ceea ce reprezintă cuvintele şi scrieți 
alături cifrele, pentru a întări asocierea. Aplicați tehnica la nişte numere reale pe care trebuie să le țineți 
minte şi nu ați reuşit până acum. Nu uitați să faceți poveştile cât mai îndrăznețe, colorate, dramatice 
pentru ca să se fixeze în memorie. 
 
Rezultatul Poate să pară o tehnică banală, dar vă va fixa, practic, orice număr în memorie. La început veți 
recurge la poveste ca să vi-l amintiți, dar mai târziu povestea dispare, rămânând doar lanțul memoriei. 
 
Variațiuni  Deşi poate că vă veți convinge de la prima încercare, este mai bine să o faceți de trei ori. A 
doua trebuie să fie în aceeaşi zi cu prima, mai târziu. În ea ocupați-vă de numere noi, dar repetați şi 
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poveştile din prima. Cea de-a treia trebuie să fie după câteva zile. Repetați şi de data aceasta numerele 
din şedintele anterioare. Este bine să întăriți în acest fel numerele memorate, pentru a fi sigur că s-au 
fixat. 
 
Cultură     
Tehnici     
Dezvoltare personală   
Energie mentală   
Distracție    


