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Poznaj 3 proste kroki do stworzeniaPoznaj 3 proste kroki do stworzenia  
mapy myślimapy myśli

Zastanawiasz się, dlaczego napisałam „3 proste kroki do stworzenia 

mapy myśli”, zamiast „3 zasady tworzenia mapy myśli”? To nie przy-

padek.

Pomyśl sam. Jak coś, co ma służyć stymulowaniu Twojej kreatywno-

ści,  pobudzaniu  nieskończonych  zasobów  ciekawości  i  potencjału 

Twojego mózgu,  może być ograniczone zasadami? Przecież zasady 

same przez się nakładają ograniczenia, jakie by one nie były.

Już słyszę, jak mówisz: „Zasady są po to, aby je łamać!” Masz rację, 

w tym wypadku tak jest lepiej. Dlatego ja nie będę mówić o zasadach, 

lecz o  krokach,  które  prowadzą  do stworzenia  mapy pobudzającej 

Twoją kreatywność i potencjał.

26 zasad sformułowanych przez Tony'ego Buzana często po-

woduje u początkującego adepta map zmieszanie i niechęć do testo-

wania tego narzędzia. Reguły dotyczące formy i techniki są obszerne, 

a ich wprowadzenie od razu jest praktycznie niemożliwe.

Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do stosowania kolorów w notatkach, 

(a wiedz, że będziesz ich stosować kilka, do tego wprowadzać rysun-

ki, różne typy linii, strzałki, chmurki itd.), to z pewnością złapiesz się 

za głowę i powiesz: „Chwileczkę, zwolnijmy trochę…”

Gdy pokazuję na treningach swoją mapę z zasadami tworzenia map 

myśli, każdy robi wielkie oczy. „To wszystko mam zastosować? Prze-

cież dopiero zaczynam!” – tak myślą początkujący. Zresztą sam zo-
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bacz, jak to wygląda. Poniżej znajdziesz mapę z zasadami Tony'ego 

Buzana.

Tak naprawdę, aby zacząć, potrzebujesz tylko trzech kroków. Tyl-

ko tyle jest potrzebne do stworzenia Twojej pierwszej mapy myśli.

Jakie to kroki? Oto one:

1Stwórz centrum.

2Dodaj odgałęzienia.

3Dodaj tekst i rysunki.

Proste, prawda? Zatem do dzieła.
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Jak stworzyć prostą mapę myśli?

Przygotuj kartkę i coś do pisania. Najlepiej nadają się do tego czyste 

kartki formatu A4 i kolorowe długopisy. Jeśli jednak masz pod ręką 

kartkę  w  kratkę  i  zwykły  długopis,  to  na  początek  też  wystarczy. 

Kartkę połóż w układzie poziomym i zaczynamy!

Krok 1. Stwórz centrum

Każdą mapę zaczynasz od środka. Środkowy punkt bardzo przycią-

ga uwagę, szczególnie jeśli litery w centrum będą większe. W środku 

kartki umieszczasz zawsze temat / główną ideę / tytuł – w zależ-

ności od notatki. W centrum drukowanymi literami daj  SWOJE IMIĘ. 

Całość zamknij kształtem: kołem, chmurką, prostokątem lub innym, 

który przyjdzie Ci na myśl. U mnie to wygląda tak:

Gratuluję, pierwszy krok za Tobą! Szybko i prosto posuwamy się do 

celu. Będzie to wyjątkowa mapa. Szczegóły zdradzę w kroku 3.
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