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CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Mapy Myśli (MM) dla
„zawodowców”.

Jak być lepszym „czytaczem”
dzięki metodzie Cornella?

Jak MM pomagają w
przygotowaniu się do

egzaminów, w myśleniu
 i codziennym życiu?

Po odsłuchaniu...
Sztuka nowoczesnego notowania - Metoda Cornella i Mapy Myśli (II).  Notuj tylko 5 słów ze 100... 
Czego uczy Aleksander Macedoński pod Gaugamelą?  Rady dla współczesnego bizmnesu...

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.

"Co daje Ci najwięcej energii w życiu?"



DZISIEJSZA MYŚL 
POD ROZWAGĘ

ŚMIEJ SIĘ .

WYKORZYSTAJ NIETYPOWY SPOSÓB POPRAWY PAMIĘCI KRÓTKOTERMINOWEJ:

“Odwaga się boi, 
ale siodła konia...”

Śmiech poprawia działanie pamięci krótko-
terminowej, nie tylko w testach. Oglądanie
wesołego filmu przez 20 minut zmniejszało u
badanych osób poziom kortyzolu. Hormon ten
powiązany jest ze stresem, a stres „zabija”
mechanizmy zapamiętywania. Solidna dzienna
dawka humoru i śmiechu jest zbawienna dla
zdrowia i umysłu. I pamięci. 
Wybieraj śmiech, w każdej możliwej chwili. 
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Uzupełnij kropeczki/wybierz właściwą odpowiedź.
Odpowiedzi znajdziesz na str.............
1. ujęcie cudzych słów lub myśli „po swojemu” to …................
2. truskawka po hiszp. to ….............
3. nata  (h iszp.) to...................
4. epitafium to
a. choroba woli
b. napis nagrobny
c. wędzona pizza
d. rodzaj tytoniu

Czy wiesz, że....
Światowy Dzień Ziemi przypada 22. kwietnia. 
Tylko 0,3%  energii słonecznej , padającej na Saharę wystarczyłoby do pokrycia
zapotrzebowania na energię dla całej Europy.

Zadania dodatkowe 
Posłuchaj mini-wykładu o bitwie pod Gaugamelą, zwycięską dla Aleksandra
Macedońskiego (moduł 6a). Zanotuj i zapamiętaj najważniejsze informacje
wykorzystując metodę Cornella. W tekście „Aleksander Macedoński pod Gaugamelą.
Lekcja dla biznesu” określ jak firma może wykorzystać wygrywającą taktykę i strategię
Aleksandra na współczesnym rynku konkurencyjnym.
Przeczytaj tekst „Niezniszczalne marzenie Edwarda Hughesa”
i ujmij ten tekst w swoją Mapę Myśli.
Przeczytaj tekst: „Praca w muzeum. Język sztuki”. Sprawdź czy znajomość słów-kluczy
ułatwiłaby sprostaniu wyzwaniu i  otrzymałbyś stanowisko przewodnika



N I E Z N I S Z C Z A L N E
M A R Z E N I E  
EDWARDA  HUGHES 'A  

W roku 1974 opublikowano pierwsze wydanie książki „Rusz głową”. Parę lat później, konkretnie

w 1982 r., "absolutnie przeciętny i nie wyróżniający się w żadnej dziedzinie 15-letni uczeń,

typowy średniak", zdawał w swoim liceum egzaminy. Zgodnie z oczekiwaniami, jego oceny 

jak zwykle oscylowały między trójką a czwórką. On sam był bardzo rozczarowany, ponieważ

marzył o studiowaniu w Cambridge, a zdawał sobie sprawę, że jeśli nic się nie zmieni, nie 

ma na to najmniejszej nawet szansy. Uczeń ten nazywał się Edward Hughes. 

Wkrótce potem ojciec Edwarda - George, zapoznał go z naszą metodą. Uzbrojony w nową

wiedzę o sobie samym oraz umiejętność posługiwania się w trakcie nauki mapami myśli,

chłopiec wrócił do szkoły z nowym zapałem i motywacją. Oświadczył, że ma zamiar mieć piątki

ze wszystkich przedmiotów, i podjął ostateczną decyzję - kiedyś będzie studiował w

Cambridge. Reakcje nauczycieli były, co całkiem zrozumiałe, zróżnicowane, ale pełne

niedowierzania. Jeden z nich oświadczył: „Nie mówisz poważnie, daj spokój, jesteś bez szans -

twoje oceny nigdy nawet nie otarły się o poziom, jaki jest wymagany w Cambridge". 

„Nie bądź głupi! Może uda ci się dostać czwórkę, ale wątpię, raczej trójkę" dodał inny. 

Kiedy Edward oświadczył, że oprócz zwykłego egzaminu na studia, postanowił zdawać także

egzamin uprawniający do przyznania stypendium, dyrektor powiedział kategorycznie: "Nie,

szkoda na to szkolnych pieniędzy i twojego czasu. Nie przypuszczamy, żebyś zdał, bo egzaminy

są bardzo, bardzo trudne i nawet w grupie naszych najlepszych uczniów udaje się to tylko

nielicznym" Edward mimo to pozostał przy swoim. Szkoła ostatecznie zgodziła się, żeby

zdawał, ale musiał z własnej kieszeni zapłacić 20 funtów opłaty egzaminacyjnej, 

aby "nie marnować szkolnych fundacji". 

Trzeci nauczyciel powiedział, że od dwunastu lat uczy tego samego przedmiotu, jest w tej

dziedzinie ekspertem i jeśli twierdzi, że Hughes może co najwyżej dostać czwórkę lub trójkę, 

to wie, co mówi. Wspomniał o innym młodzieńcu, który był o wiele lepszym uczniem niż Edward, 

i stwierdził, że ten nigdy mu nie dorówna. "Nie zgodziłem się z jego oceną sytuacji"-

skomentował to wówczas Edward.  

Czwarty nauczyciel zachichotał: oczywiście, podziwia jego ambicję, to, o czym marzy, jest

teoretycznie możliwe, ale nieprawdopodobne, i nawet jeśli będzie pracował bardzo ciężko,

najwyżej dostanie czwórkę. Mimo to życzy mu szczęścia, bo zawsze lubił ludzi, którzy

przejawiają choć trochę inicjatywy. 
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Wszystkim nauczycielom i każdemu, kto kwestionował cele, które sobie postawił, Edward

odpowiadał po prostu: "Dostanę piątkę”. Szkoła początkowo przeciwstawiała się umieszczeniu

nazwiska Edwarda na liście kandydatów do Cambridge, ale po pewnym czasie wyraziła

zgodę, informując jednocześnie kolegów z tej uczelni, że nie uważa za prawdopodobne, aby

ten właśnie uczeń miał szansę otrzymać miejsce, o które się stara. Następnym etapem były

rozmowy z przedstawicielami uczelni. Wykładowcy z Cambridge zapoznali Edwarda z opinią

szkoły i zgodzili się, iż ma niewielkie szansę na sukces, docenili jego inicjatywę i powiedzieli

mu, że musi otrzymać co najmniej dwie czwórki i piątkę, a właściwie dwie piątki i czwórkę,

ewentualnie trzy piątki, i życzyli mu powodzenia. Edward, wciąż nie zrażony, realizował plan

przedstawiony w naszej książce oraz trening fizyczny.

Oto jego relacja: "Zbliżały się egzaminy. Uporządkowałem swoje notatki z ostatnich dwóch lat

nauki i przekształciłem je w mapy myśli. Pokolorowałem, zaznaczyłem najistotniejsze punkty i

sporządziłem wielką główną mapę myśli dla każdej dziedziny, a w niektórych przypadkach dla

każdej istotnej partii materiału. Dzięki temu byłem w stanie dostrzec, gdzie i w jaki sposób

treści bardziej szczegółowe wiążą się z sobą, a ponadto uzyskałem dobry ogląd całości.

Pozwoliło mi to śmigać przez wielkie partie materiału i zapamiętać je z absolutną

dokładnością. 

Przeglądałem mapy myśli raz w tygodniu, a w miarę zbliżania się egzaminów nawet częściej.

Ćwiczyłem pamięciową mapę myśli nie zaglądając ani do książek, ani do notatek.

Wydobywałem po prostu z pamięci całą wiedzę, jaką miałem na dany temat, rysowałem mapę

zagadnienia i porównywałem je z główną mapą w poszukiwaniu różnic. Upewniłem się także,

czy przeczytałem wszystkie najważniejsze książki, a następnie wybrałem kilka z nich i

przystąpiłem do bardzo dokładnej lektury, sporządzając jednocześnie mapy myśli, tak aby

zmaksymalizować zarówno zrozumienie, jak i zapamiętanie ich treści. Ponadto wybrałem sobie

wypracowanie, dobre zarówno pod względem stylu, jak i formy. Studiowałem je i rysowałem

własne mapy, traktując je jako podstawę do ćwiczeń w pisaniu wypracowań i tekstów

egzaminacyjnych. Równolegle poprawiałem kondycję fizyczną: dwa, trzy razy w tygodniu

przebiegałem dwie albo trzy mile, dotleniałem się, robiłem mnóstwo pompek i przysiadów,

ćwiczyłem na sali gimnastycznej. Wzmocniłem organizm, co - jak się okazało - wspaniale

wpłynęło na zdolność do koncentracji. Powiada się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Czułem

się lepiej i pewniej; to samo dotyczyło także mojej pracy.
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Ostatecznie Edward przystąpił do czterech egzaminów. Obejmowały one geografię plus
dodatkowy egzamin z geografii dla ubiegających się o stypendium, ekonomię i historię okresu
średniowiecza. Oto wyniki, jakie uzyskał
:  
Geografia b. dobry prymus
Geografia wyróżnienie prymus (stypendium)
Historia b. dobry prymus
Średniowiecza b. dobry najlepszy 
Ekonomia Dwa  wyróżnienia  z  najlepszych

W dniu ogłoszenia wyników stosowny wydział Cambridge potwierdził, że Edward został przyjęty i
przychylił się do jego prośby o roczne odroczenie rozpoczęcia kariery uniwersyteckiej w celu
„zobaczenia świata”. W czasie dwunastu miesięcy owego „urlopu naukowego” Edward pracował w
Singapurze i jako kowboj w Australii, a wakacje spędził na wyspach Fidżi i Hawajach. Następnie
poleciał do Kalifornii, gdzie pracował w ruchomych punktach unasienniania bydła oraz na
ranczach. Pracując na farmach przemierzył Amerykę, potem powrócił do Anglii. 
Przed pójściem do Cambridge Edward powziął decyzję, że będzie jednym z najlepszych
studentów, ale oprócz tego postanowił założyć nowe stowarzyszenie akademickie, uprawiać wiele
dziedzin sportu, poznać nowych przyjaciół, a przede wszystkim mieć "kolosalną frajdę!”. 
Sukcesy sportowe zaczął odnosić od pierwszego dnia; grał w reprezentacyjnej drużynie piłki

nożnej, tenisa i squasha. Jeżeli chodzi o społeczność studencką, przeszedł samego siebie.

Założył Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców, największą tego typu organizację w Europie,

a ponadto poproszono go, aby został przewodniczącym Very Nice Society, towarzystwa

charytatywnego liczącego 3600 członków. Za jego prezesury liczba ich wzrosła do 4500 - i

towarzystwo to stało się największe w całej historii uniwersytetu. W uznaniu jego zasług prezesi

innych zrzeszeń zaproponowali Edwardowi utworzenie i zarządzanie organizacją skupiającą

przewodniczących wszystkich pozostałych towarzystw. Zgodził się i został prezesem Klubu

Przewodniczących! Z typowo naukowym zacięciem zabrał się najpierw do studiowania

przyzwyczajeń i nawyków "przeciętnego studenta". Ustalił co następuje: "Na lekturę przed

napisaniem eseju poświęcają oni od 12 do 13 godzin, wynotowując przy tym wszelkie możliwe

informacje, studiują wszystkie dostępne źródła, a na samo pisanie pracy poświęcają 3-4

godziny (niektórzy studenci przepisują jeszcze i poprawiają, co napisali, tak więc zdarza się,

że jeden esej zajmuje im cały tydzień)".
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Na podstawie doświadczenia, które zdobył w czasie przygotowywania się do egzaminów,

Edward postanowił poświęcać nauce 2-3 godziny pięć razy w tygodniu. "W tym czasie szedłem

na najważniejszy wykład i ujmowałem jego najistotniejsze treści w mapy. Postanowiłem sobie,

że gdy tylko będę miał napisać pierwszy esej, sporządzę mapę zagadnienia ze wszystkiego, co

wiem na dany temat lub co, moim zdaniem, się z nim wiąże. Potem odłożę ją na kilka dni, będę

o niej rozmyślał i analizował. Następnie szybko przeczytam odpowiednie lektury i stosując tę

samą metodę wynotuję z nich stosowne informacje, potem zrobię sobie przerwę albo trochę

poćwiczę, wrócę do pracy i naszkicuję mapę dla samego eseju. Mając gotowy plan pracy

odpocznę kolejny raz, a następnie napiszę esej zawsze mieszcząc się w 45 minutach. Stosując

tę technikę regularnie otrzymywałem wysokie oceny". Przed końcowymi egzaminami w

Cambridge Edward pracował według identycznego harmonogramu jak w czasie nauki w

liceum i pomyślnie zdał wszystkie sześć egzaminów. Jakie otrzymał oceny? 

Pierwszy egzamin zdał i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że 50% osób, które

do niego przystąpiły, oblało, a nikomu nie przyznano pierwszego miejsca. Drugi, trzeci i

czwarty zdał z pierwszą lokatą, egzaminy końcowe przyniosły mu dwa wyróżnienia, a oprócz

tego Star Firsts - najwyższą ocenę, jaką uniwersytet może nagrodzić studenta. Natychmiast po

uzyskaniu dyplomu zaproponowano Edwardowi pracę analityka w międzynarodowej firmie

konsultingowej. Zdaniem uczelni to jedna z najlepszych posad, jakie kiedykolwiek zaoferowano

absolwentowi Cambridge. Edward podsumował ten okres mówiąc: "W Cambridge było po

prostu fantastycznie. Uczelni zawdzięczam bardzo wiele: poznałem tam mnóstwo przyjaciół,

zdobyłem duże doświadczenie, wiele ćwiczyłem fizycznie, poznałem prawdziwy zapał i smak

sukcesu. To były trzy cudowne lata. Główna różnica pomiędzy mną a innymi polegała po prostu

na tym, że ja wiedziałem, jak myśleć, czyli jak korzystać ze swojej głowy. Dopóki nie

dowiedziałem się, jak być piątkowym, miałem trójki i czwórki. 
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Ale dopiąłem swego. Każdy to potrafi".

„Rusz Głową” Tony Buzan 

Przekład: Jerzy Morka 

(liczba słów 1380)

Mógł Edward, możesz i Ty!



A L E K S A N D E R  M A C E D O Ń S K I
P O D  G A U G A M E L Ą .  
L E K C J A  D L A  B I Z N E S U

jak firma może wykorzystać wygrywającą
taktykę i strategię Aleksandra na
współczesnym rynku konkurencyjnym.

A. Macedoński
1. Cel (zabić Dariusza)
2. Lider na przedzie, widoczny
3. Odwaga (co z tego, że ich dużo?)
4. Plan (ustawienie wojska).
5. Sprawna komunikacja (jeden język)
6. Mądrzy doradcy (sztab)
7. Relacje (ciepłe, serdeczne)
8. Misja (zmieniamy świat!...)
9. Dbałość o kondycję (nakarmić, 
         dać się wyspać)
10. Wyposażenie (broń).
11. Świetne wyszkolenie 
12. Wywiad. 
13. Wybieg
14. Wiedza: Gdzie jesteśmy mocni, gdzie słabi
15. Wiedza: Gdzie przeciwnik mocny,  gdzie słaby

Firma
1. …................................................................
2. …...............................................................
3. …...............................................................

"Już samo dążenie do wielkiego celu jest przejawem
wielkiego męstwa."

Eccehomo21.pl
homo21@wp.pl© ECCE HOMO XXI 
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Praca w muzeum.

Język sztuki. 

DRODZY  RODZICE  I
OPIEKUNOWIE ,

Starasz się o pracę w Muzeum Sztuki i - o dziwo – dosyć łatwo otrzymujesz posadę przewodnika. 
Ale jest haczyk. Dyrektor stawia jeden warunek – kandydatów na to stanowisko jest więcej, więc w bardzo
krótkim okresie próbnym masz pokazać, jak szybko opanujesz na pamięć  przygotowany wcześniej mało
znany ci tekst o sztuce w ogóle i kilku eksponatach z muzealnej kolekcji. Tekst jest ważny, bo od niego
zaczniesz w przyszłości oprowadzać grupy po muzeum., co więcej, masz go zaprezentować prawdziwej
grupie „na żywo”. Na zapamiętanie całości dyrektor dał ci tylko 15 minut. Spójrz na zegarek (nastaw alarm),
zacznij czytać i zapamiętuj bazową strukturę swojego „występu publicznego” - „Język sztuki”. W trakcie lektury
możesz oczywiście notować i rysować. 
Tekst brzmi jak niżej.

Dzieła sztuki zebrane w naszym muzeum pochodzą z całego świata. Ich twórcy to obywatele różnych krajów,
posługujący się różnymi językami. Mimo to, nie musimy mówić w tych językach, aby zrozumieć to, co stworzyli.
Na tym polega piękno sztuki. Sztuka przemawia do nas w swoim własnym języku. Ten język rozumiemy wszyscy.
To język koloru, kształtu i linii. Kolorami podstawowymi są czerwony, żółty i niebieski. Najważniejsze kształty 
to kwadrat, koło, prostokąt i trójkąt. A linie je wszystkie łączą. Linia to nic innego jak ciąg punktów położonych
blisko siebie, biegnących jeden za drugim, w szeregu. Ma początek, gdzieś się zaczyna, i dokądś zmierza.
Układając linie jedna na drugiej powstaje kształt, wrażenie głębi,  stałej, trójwymiarowej formy, dokładnie 
tak, jak zasłaniając okno żaluzją nie pozwalamy, aby światło biegło dalej. Ten kształt tworzy płaszczyznę
obrazu, daje perspektywę. Sztuka mówi do nas językiem kształtu, linii i koloru. Oglądając przepiękne dzieła
sztuki pomieszczone w tej sali proszę zaangażować zmysły: kreślić w powietrzu widoczne na obrazach linie,
rozpoznawać kolory oddające fakturę liścia, przechodząc obok rzeźby wilka usłyszeć jego wycie, niosące się
echem pośród skał, poczuć smak truskawek z bitą śmietaną, cudownie ukazanych w martwej naturze. 
A zatrzymując się przy akwareli „Różany ogród” proszę przejść się w wyobraźni wśród klombów i rabatów, 
i dać się oczarować słodkim, różanym zapachom, wypełniającym powietrze..

Tak, trzeba chłonąć sztukę wszystkimi zmysłami. Wtedy każdy z nas staje się również  artystą. Bo cóż to
znaczy: być artystą? Intuicyjnie wiemy – to patrzeć,  czujnie i dogłębnie obserwować świat. Artyści z różnych
miejsc i krajów chwytają esencję świata w języku kształtów, linii i barw. Przekazując uczucia i emocje,
zrozumiałe dla każdego z nas, w każdym czasie i epoce.
Życzę Państwu, aby ta dzisiejsza wizyta w naszym muzeum obfitowała w takie właśnie doświadczenia.
Czas minął. Ciekawe zadanie. Daj teraz partnerowi  tekst oryginalny i …. zacznij oprowadzać po muzeum
swoją wycieczkę. Mów oczywiście „z głowy”. Wolno ci popełnić najwyżej dwa błędy (opuścić najwyżej dwie
ważne kwestie). Zacznij teraz.

Jak poszło? Nie za bardzo? W takim razie porównaj pracę swojej wyobraźni z moją 
(z wykorzystaniem słów-kluczy) i zapamiętuj INACZEJ.
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JAK  ZAPAMIĘTAĆ  
„JĘZYK  SZTUKI”?

W czasie każdej prezentacji, występu publicznego, przemówienia, dobry mówca nie tylko wie, co i o czym 
ma mówić, ale i w jakiej kolejności. Przygotowanie się do wygłoszenia przemówienia sprowadza się więc 
do zapamiętania w określonej kolejności listy słów-kluczy, stanowiących jedno-dwuwyrazowy kondensat
ważnych do zapamiętania i późniejszego rozwinięcia myśli. Spójrz na tekst „Języka sztuki” raz jeszcze,
zwracając teraz uwagę na wytłuszczone słowa (zdania)- klucze. Za chwile zamienisz je na obrazowe „ikony”,
sprawdzisz, czy każda przypomni ci  właściwe słowa (rozwinięcie tekstu)  i – jeśli tak -  połączysz je ciągiem
skojarzeń.  Dodatkowo możesz je ująć w skrótowa Mapę Myśli. Na razie przeczytaj bazowy tekst raz jeszcze.

Dzieła sztuki zebrane w naszym muzeum pochodzą z całego świata. Ich twórcy to obywatele różnych krajów,
posługujący się różnymi językami. Mimo to, nie musimy mówić 
w tych językach, aby zrozumieć to, co stworzyli. Na tym polega piękno sztuki. Sztuka przemawia do nas w
swoim własnym języku. Ten język rozumiemy wszyscy. To język koloru, kształtu i linii. Kolorami podstawowymi 
są czerwony, żółty i niebieski. Najważniejsze kształty to kwadrat, koło, prostokąt i trójkąt. A linie je wszystkie
łączą. Linia to nic innego jak ciąg punktów położonych blisko siebie, biegnących jeden za drugim, w szeregu.
Ma początek, gdzieś się zaczyna, i dokądś zmierza. Układając linie jedna na drugiej powstaje kształt,
wrażenie głębi,  stałej, trójwymiarowej formy, dokładnie tak, jak zasłaniając okno żaluzją nie pozwalamy, aby
światło biegło dalej. Ten kształt tworzy płaszczyznę obrazu, daje perspektywę. Sztuka mówi do nas językiem
kształtu, linii i koloru. Oglądając przepiękne dzieła sztuki pomieszczone w tej sali proszę zaangażować
zmysły: kreślić w powietrzu widoczne na obrazach linie, rozpoznawać kolory oddające fakturę liścia,
przechodząc obok rzeźby wilka usłyszeć jego wycie, niosące się echem pośród skał, poczuć smak truskawek 
z bitą śmietaną, cudownie ukazanych w martwej naturze. 
A zatrzymując się przy akwareli „Różany ogród” proszę przejść się w wyobraźni wśród klombów i rabatów, 
i dać się oczarować słodkim, różanym zapachom, wypełniającym powietrze..

Tak, trzeba chłonąć sztukę wszystkimi zmysłami. Wtedy każdy z nas staje się również artystą. Bo cóż to
znaczy: być artystą? Intuicyjnie wiemy – to patrzeć,  czujnie i dogłębnie obserwować świat. Artyści z różnych
miejsc i krajów chwytają esencję świata w języku kształtów, linii i barw. Przekazując uczucia i emocje,
zrozumiałe dla każdego z nas, w każdym czasie i epoce.
Życzę Państwu, aby ta dzisiejsza wizyta w naszym muzeum obfitowała w takie właśnie doświadczenia.
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Oto lista słów  - kluczy i ich obrazowe odpowiedniki (ponumerowałem je tylko dla porządku). 
Czytając oglądaj je możliwie dokładnie na ekranie umysłu:

1. Świat – zobacz globus
2. Nie musimy mówić – zobacz usta zamknięte na kłódkę
3. Kolor, kształt i linia – zobacz kredkę do rysowania, sznur z powieszoną bielizną i „zakropkowany” kształt ofiary
morderstwa (na podłodze).
4. Kolory podstawowe – zobacz trzy wielkie kredki – czerwoną, żółtą i niebieską.
5. Kształty – zobacz różnokształtne foremki na ciasteczka.
6. Ciąg punktów – zobacz ułożone w szeregu ziarenka kawy.
7. Układając linie jedna na drugiej – zobacz rzędy artystów cyrkowych stojących piętrami na sobie.
8. Płaszczyzna obrazu  - zobacz wielki i płaski arkusz blachy stalowej.
9. Kształt, linia i kolor – zobacz raz jeszcze obraz poprzedni.
10. Oglądając – zobacz oko.
11. Kreślić – zobacz grafion starego typu i jak nim kreślić linię na brystolu.
12. Rozpoznawać – zobacz szereg palców wskazujących, skierowanych w jedną stronę.
13. Wilk – to wilk....
14. Truskawki – to truskawki...
15. Różany ogród – zobacz grządki z kwitnącymi różami.
16. Zmysły – język, ucho, oko i nos, wszystko razem.
17. Również artystą – zobacz artystę – malarza (na przykład), który stoi w rowie i maluje tygodnik „Nie” (również 
 = rów – Nie).
18. Obserwować – zobacz lornetkę.
19. Uchwycony – zobacz klatkę na ptaki.
20. Życzę – zobacz pocztówkę z życzeniami urodzinowymi.

Zobacz teraz, czy każda ikona, słowo-klucz pozwolą ci rozwinąć główną myśl, tak jak w tekście oryginalnym.
Patrz tylko na rysunki i sprawdzaj, jak pamiętasz tekst (ściąga obok, na wszelki wypadek). Przerób to ćwiczenie
dwukrotnie. W takim razie finał zabawy: połącz teraz wszystkie słowa/obrazy – klucze ciągiem skojarzeń. W
przyszłości będziesz to robił sam, teraz możesz iść moim śladem, jak w tekście poniżej:

Zakręcasz globusem, a na biegunie przyklejasz usta zamknięte na kłódkę. Usta połykają kredkę i sznur z bielizną,
ale zaraz wypluwają je na zakropkowany kształt ofiary morderstwa. Ten kształt domalowują w formie pięknego
graffiti trzy ogromniaste kredki: czerwona, żółta i niebieska. Wkładasz je w różne foremki do ciasta, do których
sypiesz jeszcze ziarenka kawy. Rzucasz nimi w usta artystom cyrkowym ustawionym w piramidę, jeden rząd na
drugim, którzy chwilę potem spadają na wielki, płaski arkusz blachy.  Układasz na nim foremki do ciasta
(różnokształtne) i sznur z bielizną i przypiętymi kredkami. Kredki wbijasz sobie w oko (cóż, zapamiętywanie
wymaga poświęceń...),  z którego wyciągasz grafion kreślarski (starego typu), którym kreślisz coś na
wskazujących palcach.  Palce wkładasz w pysk wilka, karmisz go truskawkami, truskawki rzucasz na róże w
ogrodzie. Róże wkładasz sobie do nosa, ucha, buzi i jeszcze raz w oko, a potem wręczasz je jakiemuś artyście w
rowie, malującemu tygodnik „Nie”. Malarz patrzy na ciebie prze lornetkę, którą mu zabierasz i wkładasz do klatki
na ptaki. I ozdabiasz  kartką z życzeniami urodzinowymi.
Zobaczyłeś to wszystko, poczułeś, dodałeś jakieś dźwięki? Więc zrób to jeszcze raz - jeszcze raz przeżyj, utrwal
tę niezwykłą, wykreowaną w twojej wyobraźni historię...

No i czas na show! Hej, hej! Oklaski, dzwony, bębny, piszczałki i wuwuzele! Ryk tłumów!! Teraz Wielki Sprawdzian!
Chwila Prawdy! Oto w hallu muzeum gromadzi się twoja pierwsza wycieczka. Zakładasz plakietkę przewodnika,
bierzesz głęboki wdech i wychodzisz do grupy z powitalnym uśmiechem na twarzy. Słuchamy Cię. Mówisz „dzień
dobry Państwu”. I.....
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