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WSTĘPWSTĘP

Koncentracja to jedna z najważniejszych życiowych umiejętności. 

Bez odpowiedniej koncentracji żadne zaplanowane przedsięwzięcie nie 

ma  szans  na  powodzenie.  Koncentrować  się  na  czymś,  to  znaczy 

zauważać  to,  co  widzimy;  naprawdę  słuchać  tego,  co  słyszymy; 

odczuwać to, czego dotykamy; delektować się tym, czego próbujemy 

i wąchamy, jak również mieć świadomość tego, o czym myślimy. 

W koncentracji  kluczową sprawą jest  zdolność skupiania się na 

określonej czynności. Możesz sądzić, że jesteś w stanie skoncentrować 

się na paru rzeczach jednocześnie. Z naukowego punktu widzenia taka 

podzielność uwagi jest niemożliwa. Jeśli próbujemy robić dwie rzeczy 

naraz, bezustannie zwracamy uwagę to na jedną, to na drugą z nich 

(zmiany  przedmiotu  uwagi  są  błyskawiczne  i  niezauważalne),  wobec 

czego nie koncentrujemy się całkowicie na żadnej z tych spraw. Jeśli 

masz co do tego jakieś wątpliwości, to zapoznaj się z poniższą notatką 

prasową:

„Człowiek  nie  może  wykonywać  dwóch  lub  więcej  czynności  

naraz  –  twierdzą  uczeni  z  Vanderbilt  University  w  USA.  

Uczestników  eksperymentu  poproszono,  żeby  jednocześnie 

naciskali odpowiedni klawisz po usłyszeniu konkretnego dźwięku 

oraz wypowiadali pożądaną sylabę po spostrzeżeniu konkretnego 

obrazka. Z pracy ich mózgów, monitorowanych przez rezonans 

magnetyczny  wynika,  że  nie  są  one  w  stanie  poradzić  sobie 

z wykonaniem  dwóch  zadań  w  tym  samym  momencie.  

W stosunku  do  jednego  zawsze  brakuje  wystarczającej 

koncentracji.  Oznacza  to,  że  rozmawianie  przez  telefon, 

słuchanie  muzyki,  malowanie  się,  czy  obsługiwanie  jakiegoś 
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urządzenia  podczas  prowadzenia  samochodu  naprawdę  może 

zakończyć  się  wypadkiem.  Duża  liczba  amerykańskich 

kierowców,  którzy  w czasie  jazdy  poprawiają  fryzurę  lub się  

golą, przyznaje, że zdarza im się nie pamiętać, iż przejechali 

jakiś odcinek trasy.

Źródło: Tygodnik ANGORKA nr 8 (25 – II – 2007 r.), strona 

4, „Człowiek nie może robić kilku rzeczy naraz”

Pełna  koncentracja  oznacza  swego  rodzaju  „umieszczenie” 

swojego umysłu w danej chwili tak, aby całkowicie pochłaniało Cię to, 

co  akurat  robisz.  Znany  nie  tylko  hindusom  Budda  nauczał

o  4  podstawach koncentracji:  koncentracji  ciała  (tj.  To,  co  możemy 

sobie  tłumaczyć,  jako  świadomość  jego  ruchów),  odczuć  (czyli 

świadomości doznań cielesnych), stanów mentalnych (tzn. świadomość 

naszych  nastrojów,  emocji,  uczuć  itp.)  oraz  obiektów  mentalnych 

(świadomość  tego,  co  w  danej  chwili  myślimy  i  obserwujemy).  Stan 

pełnej koncentracji osiąga się poprzez skupienie uwagi naszego umysłu 

na  określonej  rzeczy,  przy  jednoczesnej  koncentracji  naszego  ciała, 

odczuć, stanów i obiektów mentalnych.

Koncentracja,  to  nie  tylko  określony  stan  umysłu,  to  także

–  a  może  przede  wszystkim  –  jeden  z  warunków  szeroko  pojętego 

powodzenia, czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Już od dawna 

wiadomo, że skoncentrowanie swoich życiowych sił oraz energii tylko na 

jednym określonym celu, czy też zadaniu, stanowi jeden z warunków 

osiągnięcia sukcesu, którego pożądasz.  Sukces ten osiąga się poprzez 

wyznaczenie  swojej  własnej  listy  celów,  których  osiągnięcie  da  Ci 

poczucie  sukcesu.  Koncentracja  na  określonym  celu  pozwala 

wyeliminować ze swojego życia wszelkiego typu niepożądane elementy, 

które tylko przeszkadzają Ci w osiągnięciu tegoż celu, gdyż to dzięki 

koncentracji  masz tę istotną świadomość, że wiesz doskonale,  iż  dla 

Ciebie nic innego się nie liczy niż zrealizowanie określonego celu, a co 
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za tym idzie osiągnięcie sukcesu i to m.in. właśnie do tego potrzebujesz 

umiejętności koncentrowania się. 

Ten e-book zawiera bardzo dużo, bardzo różnych sugestii, metod, 

technik,  sposobów  oraz  „tricków”,  których  zastosowanie  w  praktyce 

umożliwi Ci skoncentrowanie się na tym, na czym akurat chcesz. Ale 

tutaj  ważna uwaga:  nie  możesz  rozpatrywać tych wszystkich technik 

pojedynczo, bez uwzględniania wpływu pozostałych. To jest tak samo, 

jak z naszym umysłem i naszym ciałem. Wiemy już teraz doskonale, że 

ciało i  umysł są współzależne od siebie, to znaczy, że ciało wywiera 

wpływ  na  nasz  umysł,  ale  także  za  pomocą  samego  umysłu  można 

wpływać na nasze ciało. A więc najlepiej rozpatrywać przekazaną w tym 

e-booku wiedzę, jako całość, bez jakichś sztucznych podziałów. Z uwagi 

na  wygodę  czytania  oraz  względy  wydawnicze  zastosowałem  w  tym

e-booku  określony  podział  treści,  co  wcale  nie  podważa  zasadności 

faktu, że informacje przekazane w całym e-booku należy rozpatrywać 

oraz stosować, jako całość. To znaczy, że jeśli jakaś technika nie działa 

tak, jak się tego spodziewałeś, to może nie być wina samej techniki, ale 

tego, że właśnie w Twoim przypadku, technika ta będzie działać jedynie 

jeśli  uwzględnisz  jednocześnie  inne  czynniki  mające  wpływ  na 

koncentrację – np. mimo, że znasz doskonale techniki koncentrowania 

się,  to  ich  stosowania  w  brudnym,  pełnym  różnego  rodzaju  gratów 

pokoju, w którym w dodatku znajduje się ustawione na cały regulator 

radio,  może  okazać  się  po  prostu  niemożliwe.  Dopiero  stworzenie 

odpowiednich warunków pozwoli na zastosowanie tych technik. Właśnie 

w  taki  sposób  działa  wiedza  przekazana  w  tym  e-booku. Rozpatruj 
wszystkie techniki jako pewną całość, jako system. Dlatego zalecana 

jest najpierw ogólna lektura e-booka, a następnie dokładne studiowanie 

poszczególnych  jego  części  oraz  stosowanie  poznanych  informacji 

w praktyce,  aż  do  stworzenia  określonego  i  skutecznego  systemu 

ułatwiającego koncentrowanie się.
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Ponadto, wszelka informacja ma znaczenie tylko i wyłącznie, jeśli 

ją stosujesz, a więc działaj. Jeśli chcesz umieć koncentrować się, to 

ćwicz  tę  umiejętność,  testuj  różne  sposoby,  sprawdzaj  ich  działanie 

w swoim wypadku: po prostu działaj! Nie ma innego sposobu. Nie ma 

żadnego sekretu, ani ukrytych sztuczek. Zacznij stosować to wszystko, 

czego się za chwilę dowiesz, a po określonym czasie osiągniesz takie 

rezultaty, jakich pragniesz. Samo czytanie o tym jak się koncentrować, 

nie nauczy Cię koncentrować się. 

Pamiętaj także, aby podchodzić do wszystkich zawartych w tym

e-booku informacji z odpowiednim dystansem, a nawet przymrużeniem 

oka. To wcale nie oznacza, że masz sobie lekceważyć to, o czym piszę, 

ale chodzi po prostu o to, że jeśli  piszę o danej technice, iż należy 

stosować ją w określony sposób, w określonych okolicznościach itd., to 

ten fakt wcale nie oznacza, że jest to prawda objawiona i nie wolno Ci 

czegoś  w  tej  technice  zmienić,  ulepszyć,  dostosować  do  swojej 

osobistej  sytuacji.  Każdy z nas jest inną osobowością,  żyje w innych 

warunkach,  więc  proponowane  przeze  mnie  techniki  z  logicznego 

punktu widzenia muszą się opierać na pewnych założeniach, które nie 

zawsze  i  nie  w  każdych  warunkach  muszą,  a nawet  powinny  się 

sprawdzić. Być może w Twoim przypadku będziesz coś musiał do nich 

dodać, coś zabrać,  a może zupełnie zmienić? Nie wiadomo. Nie dam 

sobie  ręki  uciąć,  że  jest  to  nie  do  zrobienia.  Jest  to  mało 

prawdopodobne,  ale  w  praktyce  możliwe,  więc  prośba  abyś  o  tym 

pamiętał w czasie lektury. 

Warto  również  pamiętać,  iż  niektóre  z  przedstawionych  w tym

e-booku informacji  mogą wydać Ci  się  już  doskonale  znane,  wtórne, 

nudne,  bezużyteczne  czy  głupie.  Nie  oto  chodzi,  aby  się  na  tym 

koncentrować, gdyż istnieją przecież gusta i guściki. Liczy się tylko to, 

jakie  praktyczne  efekty  da  Ci  zastosowanie  określonej  informacji. 

Ocena informacji  przekazanych w e-booku powinna opierać się na 
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rezultatach  ich  praktycznego  zastosowania  w  Twoim  przypadku. 
Pełną  skuteczność,  a  zarazem  wartość,  może  ten  e-book  „odsłonić” 

przed Tobą dopiero po dłuższym czasie stosowania przekazanych w nim 

informacji.  To  znaczy,  że  natychmiastowe  efekty  używania 

przedstawionych technik mogą być żadne, albo bardzo słabe, co wcale 

nie  oznacza,  że  ich  konsekwentne  stosowanie  nie  przyniesie  takich, 

a nawet lepszych efektów od tych oczekiwanych przez Ciebie. Ponadto 

te wszystkie techniki są ze swojej natury uniwersalne, a więc nadające 

się  do  zastosowania  w  dowolnym  środowisku  oraz  w  dowolnych 

okolicznościach,  przy  wzięciu  poprawki  na  fakt,  że  czasem  mogą 

wymagać pewnej twórczej interwencji z Twojej strony.

Treść  e-booka  została  podzielona  na  kilka  części,  które  razem 

wzięte stanowią pewną określoną całość.  Pomimo tego,  że wszystkie 

przekazane tutaj informacje składają się na określoną całość, to i tak 

nie ma sensu czytać poszczególnych rozdziałów w oderwaniu od innych, 

gdyż  w  różnych  miejscach  możesz  znaleźć  dodatkowe  informacje 

dotyczące  określonego  aspektu  koncentrowania  się,  które  stanowią 

uzupełnienie  tego,  co  czytałeś  dwa  rozdziały  dalej.  Jest  to 

spowodowane  koniecznością  zachowania  logicznego  ciągu 

poszczególnych  wywodów,  co  ułatwia  tylko  uświadomienie  sobie 

konieczności  rozpatrywania  tego  e-booka,  jako  pewnej,  skończonej 

całości. Właśnie dlatego najpierw przeczytaj go w całości, tak aby mieć 

ogólne rozeznanie w jego zawartości, a także związkach zachodzących 

między  jego  poszczególnymi  częściami,  a  dopiero  po  tym  możesz 

koncentrować się (na razie tak, jak umiesz – oczywiście) na określonych 

częściach, rozdziałach, akapitach, zdaniach, technikach itd. Przy czym 

miej  jednak  cały  czas  na  uwadze,  że  dopiero  połączenie  wszystkich 

informacji w jedno, daje Ci pewność osiągnięcia określonych rezultatów 

w sztuce koncentrowania się.
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I jeszcze na sam koniec uwaga techniczna. Pisząc o koncentracji 

mam na myśli  zwykle  sytuację,  w której  podejmujesz  się  wykonania 

określonej  czynności,  przy  której  to  właśnie  potrzebujesz  pełnej 

koncentracji.  Ten  e-book  jest  skierowany  do  szerokiego  grona 

odbiorców, nie tylko tych, którzy potrzebują umiejętności koncentracji 

w  swojej  pracy  zawodowej,  ale  także  do  studentów  oraz  uczniów, 

którzy wykorzystają umiejętność koncentrowania się w swojej nauce. 

Dlatego  też  pisząc  o  tejże  czynności,  przy  której  potrzebujesz 

skoncentrować się będę stosował wymiennie określenia wskazujące na 

to,  że  odbywa  się  to  przy  nauce  albo  przy  wykonywaniu  określonej 

pracy, co ma Ci tylko uświadomić uniwersalność przekazywanej tutaj 

wiedzy.
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