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  WstępWstęp

Witam  Cię,  Drogi  Czytelniku,  w  gronie  ludzi  zainteresowanych 

nowoczesnymi  metodami  uczenia  się.  To  grono  to  nieformalne 

stowarzyszenie  tych  wszystkich,  którzy  mają  otwarty  umysł,  są 

zainteresowani sposobami efektywnego wykorzystania naturalnych 

właściwości pracy mózgu, podejmują wyzwania, jakie stawia przed 

nimi świat i cenią sobie swój czas.

Ta  książeczka  ma  być  poradnikiem  o  tym,  jak  radzić  sobie 

z szybkim  zapamiętywaniem  rzeczy,  których  nauka  starymi, 

mechanicznymi  metodami  („wkuwaniem”)  przysparzała  nam 

więcej  rozczarowań,  stresów,  poczucia  traconego  czasu  niż 

satysfakcji.  Będzie  także o  tym,  jak  usprawnić  swoje  myślenie, 

które obok zapamiętywania jest drugim niezbędnym do twórczego 

życia procesem zachodzącym w naszym mózgu.

Nasze życie  i  świat  ulegają  gwałtownym przemianom. Wywołują 

one  u  wielu  ludzi  poczucie  zagrożenia.  Przeżywamy  obecnie 

rewolucję,  która  zmienia  sposób naszego życia,  porozumiewania 

się, myślenia i realizowania celów. Żyjemy w czasach, w których 

dostępna wiedza podwaja się co 2-3 lata. Wiedza nabyta w szkole 

dezaktualizuje się w ciągu zaledwie kilku lat. Tradycyjny system 

edukacyjny jest przestarzały; szkoła z jej programem nie nadąża 

za  tempem  zmian.  Nauka  nie  może  kończyć  się  w  okresie 

dojrzewania lub w chwili osiągnięcia dorosłości.
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Postęp  technologiczny  sprawia,  że  wszystkie  zmiany  postępują 

z niespotykaną do tej pory dynamiką. Sprawia on, że zmienia się 

pozycja człowieka we współczesnym świecie i wymagania, jakim 

musi  on  sprostać.  Zanika  bardzo  szybko  pojęcie  tanich  rąk  do 

pracy.  To  efekt  postępu  technologicznego.  Świat  staje  się 

konkurencyjny. Miejsce, jakie w tym wyścigu zajmiemy, zależeć 

będzie  w dużej  mierze  od  pracy  naszego  MÓZGU,  od tego,  jak 

potrafimy wykorzystać  jego ogromny  potencjał.  Musimy stać  się 

własnymi menedżerami – samodzielnie uczącymi się, samodzielnie 

się  motywującymi,  planującymi  własne  cele  i  wybierającymi 

skuteczne  działania  do  ich  realizacji,  umiejącymi  zarządzać 

własnym czasem.

Sukces jednostki zależy od jej kreatywności,  posiadanej  wiedzy, 

znajomości  języków  obcych,  umiejętności  posługiwania  się 

komputerem  i  Internetem,  skutecznej  komunikacji 

interpersonalnej.  Dlatego  też  coraz  częściej  mówi  się 

o społeczeństwie  przyszłości  jako  o  „społeczeństwie  wiedzy”. 

Przewagę na rynku osiągną firmy będące „organizacjami uczącymi 

się”,  które  nieustannie  będą  szkoliły  swoich  pracowników,  a  ci 

świadomie będą podnosili własne kwalifikacje poprzez uczenie się.

W  tym  ujęciu  najważniejsze  jest  tak  zwane  „uczenie 

generatywne”,  czyli  uczenie,  jak  się  uczyć.  Istnieje  potrzeba 

nieustannego  uczenia  się.  Jeśli  większość  ludzi  ma  skorzystać 

z nowych czasów, sprostać ich wymaganiom, musi posługiwać się 

w tym zakresie nowymi, skutecznymi i bezstresowymi metodami.
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O  tych  metodach  traktuje  właśnie  ta  książka.  Dzięki  niej 

zdobędziesz  niezbędne  narzędzia  i  konieczną  wiedzę,  które 

pozwolą  Ci  zapamiętywać  dowolne  informacje  w  sposób  szybki, 

przyjemny i skuteczny, zgodnie z zasadą „raz a dobrze”. Dowiesz 

się o budowie i funkcjach Twojego mózgu. Nauczysz się notować 

za  pomocą  Map  Myśli,  które  zwiększą  Twoje  zapamiętywanie 

informacji  i  podniosą  kreatywność  myślenia.  Poznasz  techniki 

pamięciowe,  dzięki  którym  będziesz  mógł  znacznie  powiększyć 

swoją wiedzę i łatwo zapamiętywać duże ilości informacji; numery 

telefonów,  daty,  terminy,  słowa  obcego  pochodzenia,  słówka 

z języka  obcego,  nazwiska  i  twarze  poznawanych  ludzi,  wzory 

matematyczne,  fizyczne,  chemiczne,  a  także  dowcipy,  sny 

i rozkłady kart.

Zapraszam Cię więc do lektury, która, jak wierzę, stanie się naszą 

wspólną  podróżą  po  Krainie  Wiedzy  i  Umiejętności  i  niezwykłą 

przygodą intelektualną. Przekonasz się również, jaki ogromny, do 

tej pory niewykorzystywany potencjał, tkwi w Twojej osobie, jakie 

wielkie możliwości ukryte są w Twoim umyśle. Nabierzesz jeszcze 

większej  pewności  siebie.  Uwierzysz,  że  nauka  na  każdym 

poziomie może być łatwa, przyjemna i bardzo skuteczna.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Bubrowiecki

http://www.zlotemysli.pl/

