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CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Co Zeus kombinował 
z Mnemozyną?

Najważniejsze pytanie przed
każdym poważnym działaniem.

Królowa metod pamięciowych.

Po odsłuchaniu...
Zasada „żywych skojarzeń”. Łańcuchowa Metoda Skojarzeń (ŁMS) – królowa metod pamięciowych.
To jest śmieszne, niezwykłe, nawet absurdalne – i działa!
Zasada „żywych skojarzeń”. ŁMS – królowa metod pamięciowych. Znaczące wyzwanie.
Aby lepiej zapamiętać i utrwalić poznany materiał odpowiedz na poniższe pytania
i wykonaj poniższe zadania:
1. Co w tym module było najciekawsze?
2. Co cię  naprawdę zaskoczyło?
3. Jak mógłbyś się najlepiej bawić, wykorzystując to, czego się dowiedziałeś ?
4. Co Cię rozśmieszyło?
5. Co rozzłościło?
6. Co wydało ci się głupie?
7. Co wywołało poczucie niepewności lub zagrożenia?
8. Co zainteresowało Cię na tyle, że mógłbyś zacząć to robić/wykorzystywać od jutra?
9. Jeśli zrobiłeś Mapę Myśli  odtwórz ją z pamięci po 10-minutowej przerwie. Zrób to samo jutro.
Mapę, ze stosownym numerem, schowaj do teczki.
10. Nauczyłeś się czegoś? W takim razie dokończ zdanie: Aha! Wiem teraz, że ….....................  
i narysuj to (w 15 sekund). Rysunku nie wyrzucaj.
11. Opowiedz krótko sam sobie albo partnerowi, czego się nauczyłeś (rozbuduj p. 10 powyżej)
12. Posłuchaj, leżąc w spokojnym, cichym i wygodnym miejscu, „koncertu pasywnego”
 (przynajmniej przez 20-30 minut – więcej memar15@wp.pl) lub po prostu zdrzemnij się.
13. Zadaj (zapisz) przynajmniej jedno pytanie, odpowiedź na które poszerzyłoby twoją wiedzę na
dany temat. Potem znajdź i zapamiętaj odpowiedź.

"Jakie pierwsze pytanie powinieneś sobie
postawić kiedy chcesz zrobić coś ważnego?"



Uzupełnij kropeczki/wybierz właściwą odpowiedź.
Odpowiedzi znajdziesz w załączniku.
1. Jakie pytanie zadasz przede wszystkim, chcąc zrobić coś ważnego? ….....................
2. Muzy, grecki opiekunki nauk i sztuk pięknych to dzieci.........................................
3. Tak, to jest niezwykłe, niecodzienne, szalone, nonsensowne i …...............!
4. Co było po słowie “niemowlę”?
a. maszyna do szycia
b. hejnał
c. ptaki
d. dzwonek do drzwi
Zajrzyj do tekstu na następnej stronie, przeczytaj go i ułóż co najmniej cztery
pytania sprawdzające znajomość tekstu.

Czy wiesz, że....
Ławica ryb albo stado ptaków zachowują się jak jedna wielka ryba lub ptak tylko
dzięki temu, że każdy członek ławicy/stada uważa pilnie, co robi sąsiad. I powtarza
błyskawicznie jego ruch. 

Zadania dodatkowe
Rozwiń odpowiedz na pytanie „Co by było, gdyby.... ?”, sięgając i do świata fantazji
i naszej rzeczywistości (np. kury znosiły kwadratowe jajka, Księżyc raz na rok
zbliżał się na 200 km do Ziemi, ludzie mogliby wreszcie
fruwać, itp.

DZISIEJSZA MYŚL 
POD ROZWAGĘ

RUSZAJ

GAŁKAMI OCZU

W LEWO

I W PRAWO.

WYKORZYSTAJ NIETYPOWY SPOSÓB POPRAWY PAMIĘCI KRÓTKOTERMINOWEJ:

“Szczęście? To dobre
zdrowie i kiepska pamięć...”

Wydaje się to dość niezwykłe, ale ruszenia
gałkami ocznymi w poziomie stymuluje pamięć,
aktywuje obie półkule i poprawia ich synergię. 

Badanie potwierdziły, że osoby, które
codziennie rano przez 30 sekund poruszały 
w ten sposób gałkami ocznymi, uzyskiwały
w testach pamięciowych wyniki lepsze o 10%.
Spróbuj od jutra, zaraz po przebudzeniu.
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Wyobraź sobie

Jeśli znalazłeś się już na tym świecie i nie zamierzasz z tego zbyt szybko zrezygnować,
pytanie czy warto żyć kolorowo i „ze smakiem” jest pytaniem retorycznym; życie bogate,
twórcze, w stanie pozytywnych uniesień, życie pełne wrażeń, pobudzających myśli 
i czynów, życie z pasją - któż się nie zgodzi, że tak właśnie owo życie powinno wyglądać?
Rzadko, za rzadko zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że smaku, koloru życia przydaje
przede wszystkim nasza WYOBRAŹNIA.  Ta śmieszna rzecz, dzięki której 
z zachmurzonego dnia można uczynić dzień słoneczny, oglądać i cieszyć się tym, 
co dopiero powstanie, polepszyć pamięć,  zwiększyć szybkość uczenia się, wykorzystywać 
siły podświadomości, zmieniać upodobania, zachowanie, lepiej wypoczywać, odmłodnieć,
nawet leczyć ciało.

Dzięki wyobraźni zmieniamy również świat (chociaż nie zawsze nam to wychodzi), 
bo przecież wszystko rodzi się dwa razy - najpierw w czyjejś wizji, czyjejś wyobraźni, 
czego dowodem jest chociażby twórczość Juliusza Verne,a, Stanisława Lema, czy odkrycia
Einsteina; genialny fizyk wręcz utrzymywał, że wyobraźnia jest cenniejsza niż wiedza...
Skoro wyobraźnia tyle może, zadziwia fakt, że na progu nowego tysiąclecia ciągle tylu ludzi
cierpi nie tyle na jej brak, co na wyobraźnię bezbarwną, bierną, przytłumioną.
Dlaczego tak się stało? Co zabiło wyobraźnię? Dlaczego nie korzystamy z jej siły?
Dlaczego ograniczamy twórcze możliwości naszego umysłu, związane przecież z pracą
wyobraźni? Spłaszczamy własne życie? Odpowiedź staje się niestety coraz bardziej
przekonująca i wcale niewesoła: daliśmy się za bardzo zepchnąć w świat logiki, techniki,
tzw. postępu cywilizacyjnego i biernej konsumpcji. Zarzuciliśmy czytanie, pobudzające
wyobraźnię na rzecz bezmyślnego oglądania telewizji, zabijającej myślenie, toniemy 
na własną prośbę w coraz bardziej agresywnym jazgocie tego świata (z informacyjnym
włącznie), ignorując twórczą potęgę ciszy, spokoju i  samotności, przestaliśmy ćwiczyć
pamięć, której sprawność zależy od siły naszych skojarzeń. Zapomnieliśmy (zwłaszcza
młode pokolenie), że można uczyć się nie tylko szybko i skutecznie, ale i przyjemnie. 
To, ze  jest to winą coraz bardziej  stresogennego systemu edukacji nie jest
usprawiedliwieniem,  bo sami daliśmy się weń wtłoczyć, w system, który  produkuje ludzi 
z wiedzą, ale nie wizjonerów, kreatorów i liderów, posługujących się twórczą wyobraźnią 
i popychających ten świat do przodu. Nieprzerwanie rozwijamy tylko lewą półkulę mózgu,
lekceważąc, tłamsząc jej bliźniaczą, półkulę prawą, zawiadującą właśnie światem fantazji 
i wyobraźni.

WYOBRAŹ SOBIE. . .

"Życie człowieka pomalowane  jest  na kolor jego wyobraźni."  
Marek Aureliusz
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Jeśli można mówić o wyzwaniu na progu XXI wieku, to jest nim bardziej niż co innego
POWRÓT DO RÓWNOWAGI, rozumiany jako w pełni harmonijna współpraca, synergia
między oboma półkulami naszego mózgu, wymagająca jednak najpierw odblokowania
półkuli prawej, a potem śmielszego sięgania po jej fascynujące możliwości, do których
zalicza się jeszcze i intuicja, telepatia, holistyczne (całościowe) widzenie świata, poczucie
humoru, inteligencja emocjonalna, wreszcie wszelkie zdolności artystyczne.

A czy trzeba czekać na światową rewolucję edukacyjną - bo tę synergię powinna rozwijać
przed wszystkim szkoła? Na przewrót i reformę oświaty, które zapewnią kształtowanie 
 człowieka na miarę nowego tysiąclecia w oparciu o nowoczesne, prekursorskie programy?
Bieżące doświadczenia pokazują, jak oporna to materia, więc póki co można i trzeba radzić
sobie samemu, sięgając po ćwiczenia i zadania wymuszające pracę prawej półkuli mózgu i
przy okazji poznając smak nowych myśli i nowej jakości życia.

Zacznij od własnej wyobraźni, właśnie od myśli. Chcesz być wielki? Miej wielkie myśli.
Chcesz być szczęśliwy? Myśl o szczęściu. Chcesz żyć z pasja, entuzjazmem?
Myśl/zachowuj się jak człowiek entuzjastyczny. Chcesz być zdrowy, bogaty? Zobacz to
najpierw w swoim umyśle i rób to jak najczęściej. Śmieszne? Za proste? Za banalne? Takie
na ogół są wszystkie genialne pomysły. Więc najpierw spróbuj. Otwórz się na zmiany. To
nic nie kosztuje, i możesz to robić w każdej chwili i miejscu, nawet teraz.
Co to daje? Jesteśmy tacy, jakie są . nasze myśli, więcej: stajemy się tacy, jakie są nasze
myśli. Dobrze więc zważać na nie codziennie, bo nie wiadomo kiedy  zaczną się
urzeczywistniać, jak samo spełniająca się przepowiednia. Uważaj czego pragniesz, 
bo możesz to otrzymać…

"Wyobrażaj sobie to, co chcesz, do czego dążysz,
czego pragniesz żywo, przekonująco, barwnie i szczegółowo,

uczestnicz w tym, czuj i oglądaj sam siebie tak, jakbyś już osiągnął
swój cel. Wesprzyj takimi wyobrażeniami wolę, sterującą działaniem,
bo jeśli  to co, widzisz w swoich myślach będzie cię hamowało, nic nie

zrobisz. W walce woli z wyobraźnią ta ostatnia zawsze wygrywa."
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1. Pobudzanie wyobraźni zacznij od trzech ćwiczeń. Najpierw wyobrażaj sobie  pojedynczy
przedmiot lub figurę – jabłko, krzyż, oponę lub cokolwiek innego. Wizualizuj jak najwięcej
szczegółów.

2. Kiedy oswoisz się z tym zadaniem znajdź jakąś ładną (pozytywną) ilustrację w książce,
obraz (może w pokoju), duży kalendarz ściennym itp. Popatrz na wybrany obraz przez
dłuższą chwilę, zwracając uwagę również na drobiazgi. Po czym zamknij oczy i wyobraź
sobie to, na co patrzyłeś we właściwych kolorach i z wszystkimi detalami. Przećwicz to 
z kilkoma innymi obrazami, aż dobrze opanujesz tę umiejętność.

3. Kiedy i w tym nabierzesz wprawy. w ostatnim etapie ćwiczeń wyobrażaj sobie różne
pożądane sytuacje. Zwłaszcza te, których chciałbyś doświadczać w przyszłości,
więc o wydźwięku pozytywnym. Również i tu staraj się widzieć bardzo dokładnie wszystkie
szczegóły, tak jakbyś miał przed oczami film.

Smak przyszłości, smak tego, co chcesz osiągnąć da się więc poczuć w wyobraźni;
kolorami przyszłości można malować i dzień dzisiejszy.
Bo i teraźniejszość ma swoje barwy i smaki. To barwy tej chwili, tu i teraz, hic et nunc. 
Żyjąc tylko przyszłymi zdarzeniami, łatwo można wpaść w pułapkę, która odetnie nas,
zuboży o doznania teraźniejszości. A przecież tylko „tu i teraz” się liczy, tylko ta chwila 
jest nam dana naprawdę. Przeszłość umarła, przyszłości jeszcze nie znamy. 
Chwila obecna  to dar, wielki dar. Nie bez powodu Anglicy czas teraźniejszy nazywają
Present Tense, - właśnie prezent, dar. A więc myśl o przyszłości, ale zważaj na
teraźniejszość. Jeśli w wyobraźni sięgasz gwiazd, to tu i teraz bądź dobrej myśli 
(że sięgniesz), i w strumieniu życia szukaj złotych chwil, bo są takie. Inaczej znajdziesz 
tylko piasek .A jak smakuje piasek?
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