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Annan Information
Kanske läste du faktiskt inte posten, där han skisserar vilken typ av kunskap som är mest
sannolikt att vara användbar. Varje dollar du bidrar till går till författare och förläggare som
spenderar timmar, veckor och månader som rapporterar och skriver utestående historier.
Medan vi är födda nyfiken, säger experter att vi kan återuppliva egenskapen. Det kan faktiskt
öppna dörrar för många insikter, nya perspektiv och möjligheter som annars inte skulle ha
varit tillgängliga för den person som inte är villig att närma sig en situation med ett öppet och
nyfiken sinne. Våra team är fulla av nyfikna, energiska, passionerade människor från olika
bakgrunder, och de har okonventionella tillvägagångssätt för arbete, lek och liv. Layouten är
utformad för att maximera upptäckten av nya idéer, så du snubblar över böcker och ämnen
som du inte brukar välja.
Det är självkontroll som träffar bromsarna innan vi börjar utforska sordid, eller försiktigt
vänder sig bort från den lurida. Han till vilken känslan är en främling, som inte längre kan
stanna och undra sig och stå i förskräckelse, är lika bra som död - hennes ögon är stängda. Vi

har utvecklats för att lämna det misshandlade spåret, för att prova saker, att bli distraherade
och i allmänhet se ut som att vi slösar bort tid. En del av intäkterna går till Alzheimers
forskning. Även om forskare inte har identifierat den exakta vägen genom vilken nyfikenhet
leder till kognitiv tillväxt, avser en sannolik förklaring den rika miljön nyfiken människor
skapar för sig själva som de söker nya erfarenheter och utforskar nya idéer.
Att uppmuntra våra lagkamrater att dela ärliga svar bygger inte bara på förtroende utan
uppmuntrar oss också att upptäcka mer om varandra. Högst en eller två personer dödades
tillsammans med hundratals renar. Maskininlärning kommer att hitta oväntade korrelationer i
massiva datamängder, men empati och kreativitet kommer att krävas för datavetenskapare för
att räkna ut rätt frågor att fråga. Försök läsa publikationer av olika författare så att du utsätts
för mer än en synpunkt. Epistemisk nyfikenhet, som ligger i den andra änden av den axeln, är
kärlek till kunskap. Jane Ni Dhulchaointigh, grundare av Sugru, snubblat på sin uppfinning
medan han var student vid Royal College of Art. Tider, Sunday Times (2008) Och det var en
nyfiken sak i slutet. Det nyfikna laget arbetade för att övertyga dessa självutgivna instruktörer
för att flytta sina lektioner till webbplatsen. "De gör inte riktigt pengar någon annanstans, och
de vill nå så många studenter som möjligt.". Vi vet också att det kan vara vanligt bland
människor som lever i strikta sociala miljöer under längre perioder.
Under 1700-talet gjorde filosofer som Robert Boyles och Thomas Hobbes listor över nyfikna
saker. Medan korrelation inte innebär orsakssamband, tyder dessa relationer på att nyfikenhet
kan ha en rad positiva samband med hälsa som förtjänar ytterligare studier. Att acceptera hur
saker är, eller att ignorera det faktum att saker kan vara ett annat sätt begränsar bara
möjligheterna som ligger framåt. Detta skapar en helt ny möjlighet för nya mellanhänder att
framträda - de som hjälper till att låsa upp ny talang (utbud) och uppmuntrad efterfrågan.
Dessutom kommer ledare i hela organisationen i början att ge dem insikt i visionen och kanske
ratificera beslutsprocessen. Forskarna fann att det var ökad aktivitet i hippocampus under det
nyfikenhet motiverade lärandet. Det finns alltid ett sätt att vårda din nyfikenhet, oavsett hur
stel och smalare människor och system runt dig är. Den största lektionen är att han inte ger
upp att vara nyfiken. Inte bara för att jag gillar att ta bilder men jag tycker att den skärper min
nyfikenhet? "Jag följer alltid och märker detaljer. Människor. Skyltar. Shop fronter. Fråga
"Vad händer?" Att vara nyfiken handlar ofta om att flytta din tankegång för att ställa en enkel
fråga.
Idag presenterade Curious sin första sammanslagna samling lektioner med Sunset, den västra
levande tidningen som ägs av Time Warner. Varje lagmedlem känner till värdet och fördelarna
med att samarbeta med sina medarbetare och med våra kunder, och oftare föredrar det. I det
fallet behövde jag väldigt lite kunskap från LW - jag tillämpade inte min kunskap om Bayes,
eller om heuristics och biases, och gick bara och frågade en professionell (givetvis i vissa fall
som att vilja veta om ett lager kommer att gå upp, fråga en professionell är katastrofalt, men
med invandringslag kan advokater uppskatta sannolikheter rätt noggrant även om de saknar
formella rationalitetsutbildning). Ja, det är plågsamt att lägga på sådana kostnader, men för
sanningssökande är det lätt att värma. Lossningskontroll innebär inte att andra vägledas mot de
"rätt" svaren som redan finns i åtanke. Oavsett om de har 10 minuter eller flera timmar kan de
titta på kortformatvideor och interagera med lärare och det nyfikna samhället genom en mängd
multimediafunktioner för att upptäcka något nytt, förbättra en färdighet eller följa en passion.
Premiumkvalitets skiss symbolsamling Enkel vektor materialdesign av webbgrafik. Precis som
en baby når ut till fingeren eller anger alla de mystiska föremålen i rummet, så är människans
nyfikenhet upphetsad av de underbara sevärdheterna, ljuden och dofterna som hälsar honom

hur som helst han vänder. Men du kommer att vara okej med den fällan, du försöker
fortfarande förstå kartan.
Det behöver inte nödvändigtvis vara en negativ sak, men eftersom det bara är att ha en
dedikerad destination för hur du gör videor är det tillräckligt med en belöning för att du måste
ta itu med kolossen som är YouTube. Eller gör motsatsen; börja med ett smalt omfång och
gradvis bredda ditt fokus. I stället spenderas merparten av vår tid och energi antingen i
otillfredsställande arbetsaktiviteter och sysslor (pendling, stå i linje på postkontoret, fixa
brutna apparater) eller dekomprimera på sätt som inte ger glädje eller utmaning (titta på tv,
snacking eller bara "gör ingenting"). Om du verkligen behöver rätt svar måste du lära dig
tillräckligt för att få din statistik rätt och kompensera för bristerna i din våtvård. Så det känns
som om du är en del av staden, inte bara en besökare. Vi förväntar oss inte alla dessa
kvaliteter från våra ingenjörer eller från de flesta av våra anställda.
Vi byggde också ett hus och jag är en amatörbearbetare, så jag kunde gå med besättningen
varje dag med min hammare, såg och pensel. En grupp, som var inrymd på en ö i mitten av en
flod, uppfann 18 nya sätt att få vatten eller extrahera föremål från den, vilket resulterade i att
detta berömda foto av en orangutan verkar fiska med en pinne. Tillbringa en längre tid att
ställa frågor om någon, och efter det samtalet kommer de att tro att du är mer intressant, mer
intelligent. Baserat i sydöstra (Atlanta, GA) är vi placerade för att arbeta med ett brett utbud av
speciella evenemang och gästfrihetsaffärer i hela USA. Sedan lanseringen i maj har det nyfikna
biblioteket av lektioner ökat fyrfaldigt till 2000, vilket täcker 100 ämnen, och dessa lektioner
har blivit sedda mer än 400 000 gånger. Företag som CreativeLIVE, Craftsy och Betterfly har
dykt upp i det sista.
Om du var på humör för att lära sig slumpmässiga färdigheter och talanger, kan du dyka in på
Nyfiken i timmar. Vad, varför, när, vem, var och hur är nyfikna människors bästa vänner. 4.
Märka inte något så tråkigt När du märker något så tråkigt, stänger du en enda dörr av
möjligheter. De kan använda dem för att köpa lektioner, som kostar ungefär en till tre mynt,
eller är ibland gratis. Men när frågande ärenden nu har tillgång till ett alltmer yrende område
av lärplattformar, tenderar de flesta av dessa webbplatser att erbjuda digitala lektioner och
kurser - med andra ord lutar de mot akademiska ämnen och behärskning. Var på utkik efter
ens det minsta som är annorlunda, speciellt eller anmärkningsvärt, och chansen är bra att du
hittar något. Biologer tror att det inte finns något som en chupacabra, men i stället var
attackerna arbetet med frenetiska coyoter och vilda hundar som ofta dödar men lämnar sitt
byte.
De flesta av dessa beteenden hade aldrig sett i naturen och var ovanliga för en art som normalt
undviker flytande vatten. Inspiration kommer från korsbestämning och koppling till olika
saker. Det finns ingen brist på behovet av rätt frågor att fråga. Genom att lära genom att göra,
laddar våra partners kunder sina HCD-praktik och kodifierar en innovationsprocess som är
snabbare, mer mänsklig centrerad och bättre utnyttjar intern kreativ eldkraft. Inte längre är vi
benägna att ställa frågor, men i stället tenderar att kasta skyll, klaga och göra en oändlig
uppsättning ursäkter som håller oss fast. Antalet lektionsvisningar har överträffat 400 000, sa
han. Har dessa nya möjligheter gjort det möjligt för oss att spendera mer tid på att göra vad vi
bryr oss mest om, vilket ökar vår tillfredsställelse och mening i livet. Din nyfikenhet är lika
unik som dig, och den antändar din kreativitet, fantasi och lusten efter äventyr och upptäckt.
En luftig rökighet snör åt parfymen från öppningen till slutet, - bränd fruktträd och karamell.

Nyfiken på iPhone erbjuder tusentals lektioner för att göra dig smartare och mer skicklig när
du är på språng. Faktum är att bara 10% till 15% av dem har båda, enligt en undersökning av
Eurich. Lärare kan arbeta med studenter på en mycket personlig nivå för att svara på frågor,
granska projekt och ge feedback. Ge dig själv tillåtelse att dagdrömma, att se ut ur tågfönstret
eller bara sitta i kaféet utan dagordning. Videon pausar och en fråga dyker upp på skärmen.

