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Πρόσφατες νοητικές
αντιδράσεις
On Apr 23 protopap commented on
blog post_13: “Μη φανταστείτε πως η
ανοησία είναι προνόμιο των Ελλήνων
δημοσιογράφων. Απλώς οι δικοί μας…”

On Feb 23 Anonymous commented on
blog post_11: “Το διάβασα μόλις
σήμερα και το βρήσκω ενδιαφέρον. Εν
τούτοις έχω μια ένσταση. Μελετήθηκε
η…”

On Feb 16 Phineas Cage commented on
speech production: “Ναι, και εγώ έκανα
δοκιμες, του τύπου πως αλλάζει η
προσωδία όταν υπάρχει η άνω-κάτω
τελεία κλπ.…”

On Feb 15 uqbar2342 commented on
speech production: “:DDDΔιάβασε και
λέξεις δικής μου έμπνευσης κι επιπλέον
βρήκε μια καλή θέση για τους τόνους σε
αυτές…”

On Feb 03 Shipwrecked Frontier
Pioneer commented on asimo: “Δε
νομίζω ότι διαφωνούμε κάπου, απλά
λέμε το ίδιο με διαφορετικά λόγια. Για
την ιστορία, ο ASIMO…”

On Feb 03 Διαγόρας ο Μήλιος
commented on asimo: “Σας ζητώ
συγγνώμη που δεν εκφράστηκα αρκετά
καλά ώστε να καταστήσω σαφές σε τι
ακριβώς αναφερόμουν.…”

Add this widget to y our blog

Κατηγοριοποιήσεις

εγκέφαλος (31)
νους (28)
διάφορα α-γνωσιακά (24)
νευροεπιστήμη (23)
γλώσσα (20)
υπολογιστές (20)
έρευνα (19)
συνείδηση (16)
γνωσιακή επιστήμη (15)
νοημοσύνη (15)
εξέλιξη (13)
φιλοσοφία (12)

Παλαιότερη Ανάρτηση

ΤΕΤΆΡΤΗ ,  ΑΠΡΊΛΙΟΣ  22,  2009

The Illusionist : από τη σκηνή στο εργαστήριο (και πάλι πίσω)

Από το Nature Reviews Neuroscience, Ιούλιος 2008

Attention and awareness in stage magic: turning tricks into research

Stephen L. Macknik, Mac King, James Randi, Apollo Robbins, Teller, John Thompson & Susana

Martinez-Conde

Just as vision scientists study visual art and illusions to elucidate the workings of the visual

system, so too can cognitive scientists study cognitive illusions to elucidate the underpinnings of

cognition. Magic shows are a manifestation of accomplished magic performers' deep intuition for

and understanding of human attention and awareness. By studying magicians and their

techniques, neuroscientists can learn powerful methods to manipulate attention and awareness

in the laboratory. Such methods could be exploited to directly study the behavioural and neural

basis of consciousness itself, for instance through the use of brain imaging and other neural

recording techniques.

http://www.nature.com/nrn/journal/vaop/ncurrent/full/nrn2473.html
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Μεταπτυχιακό ΜΙΘΕ: Γνωσιακή Επιστήμη
Επειδή δεν έχουμε πολλές υποχρεώσεις και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, είπαμε να φτιάξουμε έναν
(ηλεκτρονικό) τόπο για να βρισκόμαστε οι κακόμοιροι επίδοξοι γνωσιακοί επιστήμονες και να λέμε τον πόνο μας! Και αν το φέρει η
κουβέντα μπορεί να συζητήσουμε και κανένα θέμα περί νου, νόησης, γνώσης και λοιπών συναφών. Αν υπάρχουν επίσης κακόμοιροι
που τους βγάλει ο δρόμος στα μέρη μας, ευπρόσδεκτοι να πουν και αυτοί μια γνώμη...




