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Rozwój to przyjemność!
• Opanuj najskuteczniejsze strategie nauki języków
• Naucz się zwiększać własną motywację do nauki
• Poznaj techniki, dzięki którym przestaniesz odkładać naukę na później
Opanuj język obcy raz na zawsze!
Jeśli Twoja nauka angielskiego skończyła się na zwrocie „I don’t speak English”, a jedyne słówko
w tym języku, które szybko przychodzi Ci na myśl, to „weekend”, dla własnego bezpieczeństwa nie
opuszczaj granic naszego państwa. I choć ku Twemu zdziwieniu brak znajomości języków obcych
niektórym wcale nie zamyka drzwi do kariery, Ty możesz mieć nieco mniej szczęścia i wrota do
Twoich marzeń zatrzasną się z hukiem… Nikogo nie interesuje, czy powodem obecnego stanu
Twojego umysłu jest rzeczywisty brak zdolności językowych, czy raczej seryjne zabijanie wolnego
czasu zakupami, rozkosznym wylegiwaniem się przed telewizorem albo namiętnym surfowaniem
po sieci. Albo tak angażują Cię obowiązki zawodowe i domowe, że w zderzeniu z nimi nauka
angielskiego czy niemieckiego w Twojej głowie zawsze wpada do korytka „Sprawy ważne/
niezbyt pilne”.
Czas wypowiedzieć wojnę marnotrawieniu czasu, odkładaniu w nieskończoność własnego rozwoju
oraz przestarzałym, żmudnym i co najgorsze – nieskutecznym metodom nauki! Prestiżowy etat za
granicą, swobodna pogawędka z obcokrajowcem, owocne kontrakty z klientami z całego świata…
Zobaczysz, ile możliwości leży w zasięgu Twojego… języka! Pora po nie sięgnąć!
Pomogą Ci w tym:
• mistrzowskie przygotowanie i kontrolowanie własnej psychologii;
• poznanie przyjaznych dla Twojego mózgu strategii nauki oraz dopasowanie ich do
preferowanego przez Ciebie stylu uczenia się;
• pilnowanie własnego poziomu motywacji i wytrwałości w dążeniu do celu;
• przyswojenie wiedzy o tym, co zrobić, gdy utkniesz lub napotkasz poważne trudności.
Dzięki tej książce odkryjesz swoje silne strony, by móc podciągnąć słabsze! Zapoznasz się z
najnowszymi teoriami dotyczącymi organizacji czasu i mistrzowskimi strategiami motywacyjnymi.
Wydobędziesz z siebie cechy najbardziej sprzyjające uczeniu się i wykorzenisz szkodliwe nawyki.
Tak, by szybko i łatwo opanować drugi, trzeci… i każdy kolejny język – raz na zawsze.
„Nauka każdego języka powinna być dla Ciebie przyjemnością i zabawą. I teraz może tym
być! Ewa Zaremba napisała najpełniejszy tekst, jaki znam na temat tego, jak biegle opanować
język obcy. Najpierw dowiesz się, jak odpowiednio przygotować się do nauki. Następnie
poznasz sposoby wykształcania właściwych nawyków i pokonywania ograniczających
przekonań. Możesz znacznie więcej, niż myślisz! W końcu odkryjesz, jak to wszystko zrobić
szybko i skutecznie. Ta książka pomoże Ci dotrzeć tam, gdzie chcesz być… i to szybko”.
Dr psychologii Kevin Hogan, autor The Science of Influence i Irresistible Attraction
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Nasze spotkanie klasowe po latach odbyo si dziki portalowi Nasza Klasa. Tak jak
pewnie mnóstwo innych podobnych. Przebiegao pewnie te zupenie podobnie.
Waciwie niespecjalnie obchodzio kogokolwiek, co si dzieje u innych. Kady ocenia, czy ten drugi bardziej si posun i uty. I nic specjalnie nie dziwio. Dla mnie
jednak absolutnym szokiem byo spotkanie Julity.
Pamitam j ze szkoy jako szar myszk z kiepskimi ocenami. Niczym si nie wyróniaa. A to dzisiejsze spotkanie… A trudno byo uwierzy, e to ta sama osoba.
Przecie mino zaledwie dwadziecia kilka lat… I trudno byo te uwierzy w to, e
spotkanie to miao zmieni moje ycie.
Kiedy wpada spó niona do sali i szybkim, sprystym krokiem podchodzia do naszego stou, jej szczupa i wysportowana sylwetka wzbudzaa podziw. Promienna, wesoa twarz, dugie, lekko falujce, brzowe wosy, sportowy, ale jednoczenie elegancki
strój — to wszystko magnetyzowao. Ale to by dopiero pocztek.
Tydzie, który postanowiam z ni spdzi, by peen tylu niespodzianek. A najciekawsze jest to, e dowiedziaam si wiele o niej, ale chyba duo wicej o samej sobie. I to,
czego si dowiedziaam, zszokowao mnie najbardziej.
Julita postanowia przeprowadzi mnie krok po kroku przez t wiedz, która pozwolia jej samej z przecitnej szarej myszki sta si zadziwiajc kobiet, której dzi prawie
nikt z jej dawnych znajomych nie pozna.
Miaam przeczucie, e Julita zdradzi mi jaki sekret, udostpni tajemn wiedz,
znan tylko nielicznym. Caa jej posta krzyczaa, e staa si kobiet sukcesu. A ja
przecie znaam j od przeszo dwudziestu lat. Moe miaa przeszczep mózgu, szpiku,
transfuzj i ma czyje organy. Goka i Beata, Andrzej… S tylko grubsi, smutniejsi, powaniejsi. Przecie to prawie niemoliwe, eby zmieni si w kogo zupenie innego.
— Julita, czy to moliwe, eby zmieni si w kogo zupenie innego? — zapytaam,
kiedy wsiadaymy razem do auta.
— Tak — odpowiedziaa tajemniczo. — Jeli bardzo chcesz.
Wszystko zaczo si, jak to zwykle bywa, od przypadku. Julita jako moda panienka
pojechaa na zagraniczn wycieczk w góry.
— Pamitasz, tu po kiepsko zdanej maturze byam w porzdnym doku. Nie wiedziaam, co ze sob zrobi, i wyjechaam powóczy si troch po górach. Spotkaam
wtedy pewn siostr zakonn, która mówia, e jad w czasie wakacji do Woch na wycieczk po tamtejszych klasztorach.
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— Ju ci widz w klasztorze! Owszem. Bya szar myszk, ale chyba nie a tak!
— Nie. Nie a tak. Ale byo tanio, wic pojechaam z nimi. Pewnego dnia dotarymy obie do niesamowitego miejsca wysoko w górach.
Powietrze tego dnia byo wyjtkowo orze wiajce, soce jaskrawe, lekki, sodki
wiatr porusza any zió na zboczach, kiedy wspinaymy si coraz wyej. Nie byo ju
drogi. Nie wiem waciwie, po co tam szymy. To znaczy dzisiaj ju wiem po co, ale
wtedy nie wiedziaam.
Byo to do daleko od miasteczka, w którym mieszkaymy w niewielkim klasztorze.
Kto nam powiedzia, e jest taki dom w górach, w którym mieszka kilka sióstr zakonnych. Zajmuj si studiowaniem jakich ksig, prac z energi, upraw ogrodu i czego
nauczaj. Fama gosi, e kilku sawnych mów stanu, artystów i literatów o wiatowej
dzi renomie odwiedzio to miejsce. Dziwne. Wic we dwie z siostr Marcel postanowiymy tam dotrze.
Bramy wityni byy szczelnie zamknite, gdy dotarymy tam pod wieczór. Pukaymy dugo i nikt nam nie otworzy. Siostra Marcela zdecydowaa si wraca. Wedug
mnie byo na to za pó no. Nie znaymy dobrze drogi. Wprawdzie wiata miasteczka po
jakim czasie byyby widoczne, ale sam marsz po nieznanym, stromym zboczu w ciemnociach to nie by dobry pomys. Zmrok zapada szybko.
Suchaam opowiadania Julity i czuam, jak powoli przenosz si w jak odleg
krain, histori, jakby ba. Z jednej strony chciaam pozna konkretne techniki jak najszybciej, a z drugiej jej opowie intrygowaa mnie i ciekawia na tyle, eby chcie si
w ni coraz bardziej zagbia. Wyobraaam sobie mod, kruch, niemia koleank
z klasy, jak w towarzystwie zakonnicy pokonuje tajemnicze urwisko i jak dokonuje si
w niej jaka tajemnicza przemiana. Ale przeczuwaam, e wydarzenie, które opisywaa, nie
byo tylko zwyk, wakacyjn, piesz wycieczk w góry.
— Jednak siostra Marcela obawiaa si, e jej nieobecno noc w klasztorze nie zostanie dobrze przyjta i nalegaa, by zej. A ja po raz pierwszy poczuam si, jakbym
zostaa przytwierdzona do tego miejsca. Stwierdziam po prostu, e si nie rusz. Nawet
nie miaam pewnoci, czy kto w ogóle by w rodku. Na wzniesieniu, za wysokim kamiennym murem, ukryty wród drzew sta bardzo stary dom. Namawiaam siostr, by
zostaa, ale ona, równie uparta jak ja, powoli zacza gramoli si w dó. W pierwszym
odruchu chciaam i za ni. Ale i tak bya silniejsza i sprawniejsza ode mnie. Uznaam,
e sobie poradzi. A ja postanowiam zaczeka do rana.
Noc bya ciepa i bardzo przyjemna. Nie wiem, ile czasu musiao upyn, kiedy
z zamylenia wyrwao mnie skrzypienie starych odrzwi. Siedziaam o nie oparta, wic
o mao nie wpadam do rodka. Stara kobieta, której twarzy nie widziaam i jeszcze dugo nie miaam ujrze, spytaa mnie o co po wosku. Nie znaam wtedy dobrze adnego
jzyka. Potrafiam si ledwo dogada po angielsku. Pamitasz nasz angielski w szkole?!
Same wiczenia gramatyczne i czytanie jakich gupich tekstów o zanieczyszczeniu i bezrobociu. Przedstawiam si i powiedziaam, e pragn zwiedzi ich dom. Dowiedziaam si,
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e to nie muzeum. Spytaam wic, czy mog tylko przeczeka do rana gdzie w bezpiecznym miejscu. Wprowadzia mnie do rodka. Ze sporego, kamiennego holu zaprowadzia
do maej izdebki, gdzie stao óko, stolik, zapalona wieczka i drewniane, rze bione,
pikne krzeso. Po chwili przyniosa mi dzbanuszek oliwy, pieczywo na talerzyku, ocet
i wod. Zasnam szybko po dugiej pieszej wdrówce, miaam przedziwne sny i obudziam si o wschodzie soca. Byam jednak wypoczta, cho — nie bd ukrywa —
troch wyposzona.
Kiedy wyszam na dziedziniec, eby przej si po obejciu, zauwayam wiele
piknych zió i kwiatów na wypielgnowanych grzdkach. Wszdzie jako dziwnie
mocno pachniao wieoci, kwiatami, drzewami, igliwiem.
Wtedy przyszed mi do gowy szalony pomys. Chciaam zosta tam kilka dni, bo
objazdowa wycieczka ju zacza mnie mczy. Znasz mnie i wiesz, e nie umiaam
specjalnie prosi o to, czego chciaam, tym bardziej e nie zawsze wiedziaam, czego
chc. Ale tym razem byo inaczej.
Pierwsz napotkan osob bya kobieta w rednim wieku, ubrana zupenie normalnie, na sportowo, robica jakie dziwne wiczenia na placu za domem. Ni to joga, ni taichi. Nie chciaam jej przerywa, ale kiedy mnie zauwaya, sama przerwaa i spytaa,
kim jestem i co tu robi. Moim amanym angielskim wydukaam, co mogam, i j spytaam o to samo. Z tego, co zrozumiaam, bya mod Brytyjk przebywajc na tygodniowym odosobnieniu w tym miejscu. Dzi wiem, e kobieta ta to obecnie wiatowej sawy
ekspert w dziedzinie zaawansowanych technik pracy z wasnym umysem. I przy okazji
moja dobra koleanka.
— Czekaj, czekaj, musz przerwa. Nie wiem, czy pamitasz, ale w szkole zawsze
byam przeciwniczk wrób, magii, kart itd. Jeli twoja opowie ma zwizek z tajemniczymi egzorcyzmami i jakim sekretem ukrytym w pismach redniowiecznych, to, daruj, ale chyba pójd ju spa. Z caym szacunkiem dla twoich osigni, u mnie to nie
zadziaa. Ja w to po prostu nie wierz.
— I nie musisz. To nie ma nic wspólnego z czarn magi ani wróbami, z odprawianiem jakich rytuaów albo egzorcyzmów. Jest to tak bardzo ludzkie, poniewa bardzo
gboko zakorzenione w naszej psychologii. Wszystkiego miaam dowiedzie si w cigu
nastpnego tygodnia, bo na tyle zdecydowano udzieli mi gociny. I tydzie ten mia
odmieni moje ycie.
Mam propozycj. Myl, e jako zawsze pojtna uczennica powinna pozna te metody, bo po pierwsze, uatwi ci bardzo prac, a po drugie, nauczysz tego na przykad swoje
córki. A co tak naprawd najwaniejsze, ty sama zyskasz na tym najwicej. Uczymy si
przecie wszyscy przez cae ycie. Widz czsto wypalenie zawodowe, masowe zwolnienia z pracy. Ludzie przemieszczaj si po wiecie w poszukiwaniu pracy. Podobno teraz
kady z modego pokolenia zmieni zawód (nie tylko prac w tym samym zawodzie, ale
wykonywany zawód) trzy – pi razy w cigu swojego ycia. To oznacza, e nas te to
pewnie nie ominie. Ja ju jad na tym wózku. A ty?
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— Szczerze mówic, chciaabym robi ju co innego. Trudna jest dugotrwaa praca
z tym samym klientem. Myl, e wolaabym zaj si na przykad reklam. Moja przyjacióka ma fajn agencj i podoba mi si bardzo to, co tam robi. Chciaabym te porzdnie nauczy si obsugi komputera. No i jzyki! Tak naprawd jestem kalek, nie
znajc porzdnie angielskiego. Wstyd mi, jak gdzie jedziemy z mem i sysz
Niemców, Szwedów czy nawet Rosjan mówicych dobrze po angielsku. A my cigle
dukamy. Poza tym jest teraz tyle moliwoci pracy praktycznie w kadym kraju w Unii,
znajdowania rónych informacji w internecie, wymiany myli z obcokrajowcami. A
czasem szlag mnie trafia, e jako nie mog si cigle tego angielskiego nauczy. Mój
m te próbowa. Chodzi na kurs z przerwami, ale nic z tego nie zostao. Nie czu si
specjalnie dobrze w grupie.
— Suchaj. Wiem, e mog ci pomóc. I to bardzo. Wiem, e musz ci pomóc. Wiem,
e potrzebujesz tej pomocy, chociaby po to, eby pomaga wasnym dzieciom i ich
dzieciom.
Zanim pójdziemy spa, powiem ci tylko jedno: dowiedziaam si, e proces nauki
jest jak góra lodowa. To, co jest na jej szczycie i jest najbardziej widoczne i dostpne, to
metody, strategie i techniki uczenia. A to, co jest pod wod, czego nie wida, to procesy
psychiczne i emocjonalne towarzyszce nauce. To one maj decydujcy wpyw na proces nauki. Dlatego uczc si tego, jak si uczy, zaczynasz zmienia si cakowicie jako
cay czowiek.
— Góra lodowa — mówisz. Dlaczego nikt nam tego wczeniej nie powiedzia?
— Wczeniej wiedza o uczcym si mózgu dopiero raczkowaa. Nie dysponowalimy tak zaawansowan aparatur do bada uczcego si mózgu jak teraz. Nie wiedzielimy tyle o tym, jak dziaa nasz uczcy si mózg. A przynajmniej niewiele w porównaniu
z tym, co wiemy teraz. Pamitaj, e ostatnie dwudziestolecie jest nazywane w nauce er
mózgu.
— Ale nie powiesz mi chyba, e te siostrzyczki tam w górach miay zaawansowan
aparatur do badania mózgu i e to one ci wszystkiego nauczyy?
— Nie. Nie maj aparatury, ale maj ogromn i cigle aktualizowan wiedz na temat
czowieka, jego psychiki, neurobiologii.
— A po co?
— Taka jest ich misja. Taka jest ich praca. Taka jest ich pasja. Najciekawsze jest to,
e wród ich wychowanków s takie sawy jak… Aaa, powiem ci pó niej. Nie bd rzuca nazwiskami, eby zrobi wraenie.
— Dobra. I mówisz, e to pobyt tam doprowadzi ci do miejsca, w którym jeste teraz?
— Dokadnie. Gdybym wtedy zesza na dó z Marcel albo po niadaniu podzikowaa i sobie posza, dalej pracowaabym w tej maej, lokalnej gazetce, nie mówiabym
w adnym jzyku, nie poznaabym tylu fascynujcych osób i miejsc, nie wspominajc
o mczy nie mojego ycia. Myl, e dalej byabym szar myszk, która boi si podpisa zwyk umow z bankiem, nie mówic o giedzie. Nie wychylaabym nosa z mieszkania na oliborzu. Bardzo kocham to mieszkanie, ale dom, który mam w Stanach, albo
ten na szkierach w Szwecji, to co zupenie niesamowitego.

Przygotuj si do nauki — zagruntuj pótno

21

— Czyli nauczyli ci bogaci si, gromadzi majtek i robi karier!
— Nauczyli mnie myle samodzielnie i wybiera w yciu to, co uwaam za potrzebne.
Dziki nim pozbyam si wielu fatalnych nawyków. Ale najwaniejsze: nauczyam si
uczy, nauczyam si stawia sobie cele, nauczyam si motywowa. Nawet kiedy niespecjalnie mi si chce, wiem, co mog robi, eby osign to, co zaplanowaam. A materialne oznaki niezalenoci dzi s, jutro moe ich nie by.
I tak wiem, e z tymi umiejtnociami i z t wiedz, któr mam, nie zgin w yciu.
eby nie wiem co, dam sobie rad. I pomog innym. Gdybym dzi stracia wszystko,
co mam, z t wiedz, któr tam zdobyam, zdoaabym wszystko odbudowa. I dziel
si t wiedz od lat z rónymi lud mi.
— Na przykad takimi jak ja…?
— Na przykad. Chod my teraz spa. Przemylisz przez noc, czy chcesz pozmienia
troch swoje podejcie do uczenia si i do wasnego ycia, a ja bd miaa dla ciebie
konkretn propozycj.
— Ale ja nie za bardzo mog teraz zapaci za twoj pomoc, jeli o to chodzi. Wiem, e
coaching czy warsztaty efektywnego uczenia si kosztuj majtek, a moje mae przedszkole nie pozwala mi nic zaoszczdzi.
— Nie mówimy o pienidzach. Dostaam t wiedz za darmo, ale musiaam przyrzec, e przeka j dalej. Komu, kto tej wiedzy bardzo potrzebuje. Kto dziki niej
zajdzie dalej, ni myli. A potem przekae j komu innemu.
Szczerze mówic, kiedy szam spa, miaam troch wtpliwoci. Nie wiedziaam, czy
w ogóle chce mi si w to bawi. Jednak kiedy nastpnego ranka zobaczyam Julit, jak
si krzta w domu po joggingu i prysznicu, taka modziecza, energiczna, umiechnita,
jedyne, co pomylaam, to to, e chc by taka jak ona. Jestemy w tym samym wieku,
a ja i wygldam na duo starsz — i tak si czuj. Spaam w najlepsze, kiedy ona ju
przeszukiwaa internet, odpowiadaa na e-maile, pisaa do swoich ukochanych, rysowaa jakie dziwne gryzmoy, które — jak si potem dowiedziaam — byy sprytnymi notatkami. Za ich pomoc przygotowywaa si do wystpienia na zebraniu zarzdu w firmie.
Jeeli ona odnalaza w tych górach tak wiedz, która pozwala jej znakomicie funkcjonowa w tym cigle zmieniajcym si wiecie, i teraz chce mi j za frajer przekaza, to
musz bra i o nic nie pyta. Zreszt, jak mawiaa moja babcia, darowanemu koniowi
w zby si nie zaglda.

Czego tak naprawd chcesz?
Jeli masz wystarczajco mocne „dlaczego?”, zawsze znajdziesz odpowied na pytanie „jak?”.
— Anthony Robbins

— I jaka jest twoja decyzja? — spytaa.
— Wchodz w to. Dawaj. Po kolei.
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— No dobrze. Podzielimy nasz nauk na etapy. Bdziemy pracowa przez tydzie.
Codziennie po kilka godzin. Rano bdziemy troch biega albo rozciga si, albo pywa,
albo taczy. Co zechcesz. Ale musimy zacz si rusza.
Podczas naszej pracy bdziesz czasami pisa, czasami rysowa, czasami analizowa
swoje wasne myli, postawy, nawyki, no i oczywicie cele. Bdziemy przy tym sucha
fajnej muzyki i ogólnie wietnie si bawi.
W midzyczasie bdzie te czas na nagrody i witowanie. Szczerze wierz, e po
tym tygodniu bdziesz tak samo naadowana energi, szczliwa, spokojna i silna jak ja,
kiedy ju to wszystko do mnie dotaro. Bo tak naprawd to wszystko jest bardzo proste.
Ale najpierw wybierzesz sobie cel. Czego chciaaby si tak naprawd najbardziej
w wiecie nauczy? Co jest ci teraz potrzebne do szczcia? Co sprawi, e poczujesz
si ze sob naprawd dobrze, e uwierzysz w siebie i swoje moliwoci? Albo co kiedy
sprawiao ci trudno i czego wci jako nie moga si nauczy, chocia wiesz, e bardzo
uatwioby ci to ycie?
— Pierwsze i jedyne, co przychodzi mi od razu na myl, to drugi jzyk. Zaczynaam
si uczy angielskiego kilka razy, ale nigdy jako nie wyszam poza sztywne ksikowe
gadki. Dalej nic nie rozumiem, jak wczam CNN albo jak ogldam film w kinie i nie
czytam napisów.
Ostatnio na naszej osiedlowej poczcie by jaki zagubiony obcokrajowiec i pyta, kto
mówi po angielsku. Oczywicie nikt si nie odezwa. Ja te siedziaam cicho. Na sam
myl, e miaabym co powiedzie, zascho mi w gardle i zrobio mi si gorco. Horror.
Tak. Chciaabym wreszcie raz na zawsze nauczy si angielskiego. Co pani na to, pani
profesor?
— Myl, e da si co z tym zrobi. Ale… tak sobie myl… po co ci waciwie ten
angielski? Czy nie chcesz go zna tylko dlatego, e prawie wszyscy ju go znaj? W kocu
nie kady musi mówi po angielsku.
— No tak, ale przyda mi si na pewno.
— Do czego na przykad? Jako ci nie widz, jak mówisz po angielsku. A ty? Widzisz
siebie, jak pynnie rozmawiasz z jakim obcokrajowcem?
— Pewnie.
— E, wydaje ci si. Nie masz ju osiemnastu lat. Nie wiem, czy w ogóle zdoasz si
nauczy.
— No co ty? Pewnie, e dam rad, jak zechc. Jeszcze mnie nie znasz.
— Ale po co ci to? Przecie masz dobre ycie. Macie na pewno adne mieszkanie
w Szczecinie, masz fajnego ma, odchowane dzieci, swój may biznesik. Potrzebne ci to
do czego?
— Hm. Teoretycznie masz racj, ale… Wiesz co? Ty chyba chcesz mnie sprowokowa. Po co mi to? Prosz bardzo: po pierwsze, chc by przykadem dla moich dzieci —
one te nie s orami z jzyków. Jeli naucz si, poka im, e one mog dwa razy wicej,
skoro ja mogam. To jest mój najwaniejszy powód. Poza tym jest masa ksiek i artykuów o wychowaniu maych dzieci, które chciaabym przeczyta, eby moje przed-
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szkole zaczo si lepiej krci i eby wykosi konkurencj. A to wszystko jest tylko po
angielsku. No i jak gdzie wyjedamy, to nie chc trzyma si wiecznie rkawa mojego
ma. Chc sama zaatwia sprawy podczas podróy. Na pewno mu si to spodoba.
Myl, e byby mile zaskoczony. Syszaam te, e uczenie si czego w rednim wieku
oddala widmo choroby Alzheimera. wiczymy w kocu nasz mózg. A jak pamitamy
z lekcji biologii, organ nieuywany zanika. Jak teraz tak o tym mówi, to w sumie nieze
wyzwanie i naprawd chciaabym co sobie udowodni, zmierzy si z czym trudnym,
pokona swoje lki i przekonanie o niemonoci.
— Bardzo adnie to powiedziaa. Dokadnie o to chodzi.
Rzadko znajomo drugiego jzyka jest wartoci sam w sobie. Czsto stanowi pomost
midzy tym Ja, które mamy dzi, a tym, którym chcemy si kiedy sta.

Widz, e jeste w stanie sama znale  do wanych powodów do tego, eby si za
to wreszcie zabra. A skoro ju wspomniaa o swoich przekonaniach, zajmijmy si nimi
przez chwil.

Jeste wicie przekonany, ALE…
— Zastanów si i odpowiedz mi: co sdzisz o swoich moliwociach, jeli chodzi o uczenie
si w ogóle?
— Te mi pytanie. Nigdy nie byam ostatnim gbem, ale orem te nie. Potrafi co
wku, ale trudno mi si duej skoncentrowa. Czsto szybko zapominam. Myl, e jestem inteligentna, ale duo czasu musz powici, eby co mi weszo do gowy. Myl,
e nie mam talentu do jzyków. No i najbardziej boj si odezwa. Nie umiem mówi
i nigdy si nie naucz. Teraz to ju chyba jestem za stara.
— Gdyby usyszaa to, co mówisz teraz, i to, co mówia przed chwil, pomylaaby, e mówi to dwie róne osoby. Widz, e z jednej strony chciaaby, a z drugiej
masz sporo nawykowych myli i przekona na swój temat. I lk przed nowym. Te myli
i przekonania mog by dla ciebie bardzo szkodliwe, bo mog sabotowa twoje wysiki
i blokowa postp. S do zgubne.
— Jakie nawykowe przekonania? Mówi, jak jest.
— Nie, kochanie. Mówisz tak, jak ci nauczono i jak sama nauczya si o sobie myle. Ja mylaam kiedy o sobie — wielka przegrana — niemiaa, zahukana, do tpa,
powolna, mao zdolna. Czy mi to w czym pomogo? Moe tylko w tym, e po prostu
w pewnym momencie ju zupenie nie mogam znie tych myli i czuam, e jak za chwil
nie zrobi czego ze swoim yciem, to zwariuj. Poza tym nauczyam si wybiera z caego
arsenau te myli, które mnie wzmacniaj, które cign mnie w gór zamiast w dó. ycie
i tak do daje w ko i nie trzeba jeszcze dodatkowo samemu by dla siebie najgorszym
wrogiem.
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Zobacz:
Twoje myli na swój wasny temat dyktuj ci twoje róne decyzje; decyzje doprowadzaj
do wyboru konkretnego dziaania; dziaanie to czsto przechodzi w nawyk; nawyk staje si
twoj drug natur; twoja druga natura tworzy twoje przeznaczenie, twoje ycie. Zatem
musisz bardzo uwaa na sowa, z których uplecione s twoje myli. Bo to one tworz twoje
ycie. Uwaaj, co do siebie o sobie mówisz, bo twoje ycie jest takie, jak twoje myli.

— Gdzie to ju syszaam, ale jako tak wpado i wypado. Dobrze, e znowu to
usyszaam. Moe teraz wreszcie si do tego zastosuj.
— Wanie. Wiele rzeczy, które ode mnie usyszysz, syszaa ju wczeniej. Ale czy
je stosowaa, czy rzeczywicie wzia je sobie do serca? Kiedy spytaam ci, dlaczego
chcesz si uczy, patrzya w przyszo, widziaa siebie za jaki czas od teraz. Snua
wizj. Bya w tej wizji siln kobiet o duych zasobach i moliwociach. Twórcz i energiczn. Kiedy potem spytaam o twoje przekonania, patrzya jakby w przeszo. I wybieraa z niej wikszo negatywnych obrazów. Podobno z natury jestemy dla siebie
duo surowszymi sdziami ni inni, którzy nas oceniaj. Niewane, jak uczya si do tej
pory. Wane, co mogaby zmieni i co daoby si zmieni do szybko, po to, by moga sobie pomóc.
— No dobrze. Wszystko to rozumiem, ale jak mog myle, e z atwoci mog si
nauczy angielskiego, skoro do tej pory nie mogam?
— wietne pytanie. Do tej pory nie moga z wielu rozmaitych powodów.
Po pierwsze, w kóko sobie powtarzaa, e nie masz drygu do jzyków, i za kadym
razem, kiedy popeniaa jaki bd, mówia do siebie w duchu: „A nie mówiam? Nie
mam talentu”. Ludzie maj w gowach filtry, przez które przesiewaj docierajce do
nich informacje. I zawsze, niewiadomie, szukaj takich danych, które potwierdz ich
przekonania.
Po drugie, nie chciaa wystarczajco mocno. Krótko mówic, nie miaa noa na
gardle. Nie odnalaza w sobie wiadomie wystarczajco duo powodów, które skoniyby
ci do zdyscyplinowanej pracy. Bo ich wiadomie nie szukaa. Poza tym nie miaa odpowiednich strategii nauki — atwych, przyjemnych, skutecznych i przyjaznych dla
mózgu. Czyli takich, które s zgodne ze sposobem, w jaki uczy si twój mózg.
— Brzmi to troch tak, jakby zdejmowaa z moich ramion jakie brzemi winy za
niedotrzymane komu obietnice.
— Nikomu nic nie obiecywaa. Nic nie musisz. Nikomu nic nie jeste winna. To
tylko twoje ycie. I naprawd nie kady musi zna angielski. Ale masz obowizek wobec
siebie samej. Masz uczyni swoje ycie bogatszym i pikniejszym. Moesz si rozwija
i by zadowolona ze swoich postpów.
Z czowiekiem jest jak z rowerem — jeli nie jedzie do przodu, traci równowag i si przewraca.
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Jeli znajomo tego jzyka jest dla ciebie wana i czujesz, e moe zmieni jako
twojego ycia, nie moesz si podda. Poza tym nauka dla siebie to te wietna zabawa.
Ju wkrótce zobaczysz, jak w takich „pocztowych sytuacjach” bdziesz sama chciaa
si wyrywa, eby tylko móc komu pomóc i mie szans pokaza, jak fajnie mówisz po
angielsku.
— Nie artuj sobie ze mnie.
— Wystarczy, e przypomnisz sobie mnie z czasów szkolnych i posuchasz mnie teraz
na zebraniach zarzdu. Zaprosz ci kiedy, jak chcesz. Szczka ci opadnie. Gwarantuj.
A o przekonaniach i o tym, jak je zmieni, pogadamy pó niej. Teraz do rzeczy.

Na jakim kanale odbierasz najlepiej?
Nastpny poranek Julita rozpocza wykadem:
— Kiedy mechanik chce sprawi, eby silnik samochodu by bardziej efektywny,
musi najpierw zbada jego parametry i dobrze mu si przyjrze. Tylko wtedy bdzie
wiedzia, w którym miejscu go „podrasowa”. Zgadza si?
— Na logik, tak.
— Wic eby uczya si szybko i efektywnie, musisz te zbada swoje „parametry”,
eby wiedzie, co podkrci. Chodzi szczególnie o dwa elementy.
Pierwszy to twój dominujcy kana reprezentacji sensorycznej. Brzmi naukowo, a chodzi
tylko o to, w jakim stopniu jeste wzrokowcem, suchowcem lub kinestetykiem. Musisz
wiedzie, jakim kanaem najlepiej odbierasz otaczajc ci rzeczywisto. Potrzebujesz
tej wiedzy po to, by uruchomi ten waciwy kana do przetwarzania wiedzy jzykowej,
któr masz opanowa.
Aby moga odkry swój dominujcy kana odbioru, podpowiem ci dwie proste metody:
Pierwsza — kiedy przywoujesz wspomnienia z wakacji nad wod, zwró uwag, co
pojawia si najsilniej:
x czy widok play, morza, kolory nieba, widoczki — wzrokowcy;
x czy odgos bawicych si dzieci, szum morza, krzyk mew — suchowcy;
x czy zapach glonów i morskiej bryzy, odczucie gorcego soca i powiew wiatru
oraz wspomnienia ruchowe, na przykad pywania lub spacerów — kinestetycy.
Druga — zadaj sobie pytanie:
„W jaki sposób wiem, e kto jest dobry w czym?”.
x Czy musisz zobaczy tego kogo w trakcie robienia tego? Czy obserwujesz wygld? Przygldasz si postawie? Bierzesz pod lup strój? — wzrokowcy.
x Czy musiaaby usysze, jak mówi? Co mówi? O czym wiadczy jego ton gosu
itd.? — suchowcy.
x A moe przekonaaby si najlepiej, obserwujc go w ruchu lub robic to razem
z nim? Czerpic bezporednie dowiadczenie z dziaania? — kinestetycy.
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Jeli podejrzewasz ju, jaki jest twój dominujcy system reprezentacji sensorycznej,
albo, co czstsze, ich kombinacja, zobacz, jak powinna si uczy, by byo to dla ciebie
najbardziej efektywne.

Wzrokowiec
Masz dostp gównie do informacji wzrokowych i bdziesz uywa wyrae obrazowych: nie widz tego, poka, wyobramy sobie, jasne, doglda interesów, poka mi, co
masz na myli, nowe spojrzenie itp. Nie lubisz duo mówi, mówisz szybko, czsto chaotycznie. Piszesz czytelnie i schludnie, atwo wyapujesz bdy ortograficzne, „widzisz”,
jak powinno wyglda sowo poprawnie napisane. atwo zapamitujesz to, co czytaa
lub widziaa. Bez trudu nawizujesz kontakt wzrokowy, niechtnie kontakt fizyczny.
Twojemu uczeniu si sprzyjaj:
x rodki wizualnego przekazu;
x obserwacja pokazów, demonstracji;
x korzystanie z wykresów, schematów, ilustracji;
x robienie list, notatek, rysunków.
Nauk natomiast utrudniaj:
x nieporzdek, ruch;
x przerywanie demonstracji sowami;
x dugie objanienia.

Suchowiec
Mówisz chtnie i duo, czsto nie dopuszczasz innych do sowa, uywasz okrele: suchaj,
mówi do ciebie, harmonijne wspóycie, naley zada pytanie, co mi tu zgrzyta, to sowo
dwiczy mi w uszach, wygadany itp. Piszesz do niestarannie, poprawna pisownia
sprawia ci do due problemy, poniewa brzmienie i pisownia sów nie zawsze s
identyczne.
atwo uczysz si poprzez suchanie i gone powtarzanie:
x z dyskusji i wykadów;
x lepiej rozumiesz to, co czytasz, jeli moesz czyta pógosem;
x suchasz lekcji, zamiast j czyta lub pisa;
x powtarzasz zwroty i cae zdania na gos;
x rozwizujc problem, „gono mylisz” lub rozmawiasz z innymi.
Uczeniu si natomiast nie sprzyjaj:
x haas;
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x zbyt dugie i szczegóowe teksty pisane;
x konieczno opowiadania o tym, co widzisz, co czujesz;
x zmuszanie do kontaktu wzrokowego i fizycznego.

Kinestetyk
Jeste uwraliwiona na dotyk, ruch, odczucia emocjonalne, czsto posugujesz si zwrotami:
bra co, trzyma w garci, cika sprawa, nie czuj tego, uchwyci problem, przeformuowa myl, twardy jak gaz, trafi w sedno, przepad jak kamie w wod itp. Czsto gestykulujesz przy mówieniu, jeste w cigym ruchu, czsto zmieniasz pozycj. Twoje pismo jest niestaranne, czsto masz trudnoci z ortografi. Najlepiej zapamitujesz to, co
sama zrobia, a nie usyszaa czy zobaczya.
W uczeniu si pomagaj ci:
x konkretne dziaania, prace rczne;
x odgrywanie i przedstawianie ról;
x moliwo ruszania si w trakcie suchania;
x nauka w plenerze;
x korzystanie z modeli, obiektów, których mona dotkn, które mona poczu i zobaczy, jak maj si one do opisu; ukadanki z liter i wyrazów;
x moliwo samodzielnego eksperymentowania.
W nauce przeszkadza ci:
x konieczno suchania dugich wyjanie;
x mówienie o tym, co widzisz lub syszysz;
x komentarz sowny w trakcie pokazu;
x zmuszanie do dugiego pozostawania w bezruchu.
WICZENIE DLA CIEBIE

Na podstawie powyszych informacji odkryj swój wasny dominujcy kana reprezentacji sensorycznej i przeanalizuj go pod ktem tego, jakie strategie nauki byyby dla ciebie
najskuteczniejsze.

Czy jeste inteligentny inaczej?
Drugi element, który moesz efektywnie wykorzysta, by „podrasowa” swój proces
uczenia, to twój profil inteligencji. Amerykaski profesor Harvardu, psycholog, neurobiolog, uznany za jednego ze stu najbardziej wpywowych intelektualistów wiata, Howard
Gardner, odkry w latach osiemdziesitych istnienie wielorakich rodzajów inteligencji.
Wyróni ich siedem. Ostatnio dodano jeszcze trzy.
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Gardner stworzy swoj klasyfikacj w reakcji na ujednolicony system ksztacenia,
szko, w której istnieje zasadniczy, ujednolicony program nauki, zbiór faktów, który
kady ucze musi opanowa i który zostanie poddany jednostronnemu testowaniu.
Jednak wiadomo, e rónimy si midzy sob zarówno w reakcjach na rzeczywisto,
jak i w przetwarzaniu informacji na temat tej rzeczywistoci. Kadej inteligencji mona
przypisa szczególne procesy poznawcze zachodzce w obszarze pamici, uwagi, percepcji i rozwizywania problemów.
— To ciekawe. Rzeczywicie, mamy przecie inn pami do liczb, do twarzy, do
melodii.
— No wanie. Kto ma znakomite ucho do muzyki — wychwytuje d wiki rozmaitych instrumentów w orkiestrze, wiernie odtwarza melodi; kto inny bardzo wyrazicie
wyobraa sobie przestrzenne figury geometryczne, mao tego, moe je w umyle obraca.
A kto jeszcze inny sprawnie wychwytuje niuanse jzykowe, pamitajc róne sowa
i ich synonimy.
Inteligencja jest zdolnoci przetwarzania pewnego rodzaju informacji i wynika zarówno z naszej genetyki, naszego rodowiska, jak i wczeniejszych dowiadcze.
Obejmuje procesy, które zachodz w wyspecjalizowanych sieciach nerwowych. U podoa
kadego rodzaju inteligencji le charakterystyczne dla niej procesy nerwowe.
I co jeszcze ciekawsze, mimo e spora cz naszego potencjau intelektualnego jest
zapisana w genach, badacze zaobserwowali zjawisko kontekstualizacji inteligencji, opisujce, jak ksztatuje si ona pod wpywem kultury, otoczenia i dowiadcze, które s
naszym udziaem. To oznacza, e inteligencj mona rozwija i ksztatowa.
Gardner jest przekonany, e wielorakie ludzkie zdolnoci s od siebie niezalene.
Jeli na przykad w wyniku urazu którego obszaru mózgu pewne zdolnoci zostan
upoledzone, nie wpywa to na inne. To take oznacza, e wysoki poziom zdolnoci
w zakresie jednej inteligencji, na przykad logiczno-matematycznej, nie wymaga podobnie wysoko rozwinitej innej — na przykad kinestetycznej.
Moe te by tak, e kto nie jest szczególnie uzdolniony w adnej dziedzinie, ale
poczenie kilku rónych profili inteligencji daje tak kombinacj, e czowiek ten
wpasowuje si w pewn nisz i odnosi w tej dziedzinie ogromny sukces.
— Tak, teraz, jak o tym mówia, pomylaam sobie, e to niesamowicie cenna refleksja. Nie musisz by wybitnie inteligentny w adnej konkretnej dziedzinie, a mimo to
moesz odnie sukces. Wiedza o tym, e jestemy znacznie bardziej inteligentni, ni
nam si wydaje, jest naprawd niesamowicie uwalniajca. I jeli w tecie na iloraz inteligencji (IQ) nie zdobd duej liczby punktów, to dla mnie wycznie informacja o tym, e
moja inteligencja logiczno-matematyczna i przestrzenna, któr ten test mierzy, nie jest
najlepiej rozwinita. I tyle. Teraz wiem, e myl na wiele rónych sposobów i przetwarzam informacje na rónych paszczyznach w wielu rozmaitych obszarach swego
mózgu. I to jest wietna wiadomo! Opowiedz mi, jakie mamy inteligencje wielorakie,
bo ju nie mog si doczeka.
— Prosz bardzo:

Przygotuj si do nauki — zagruntuj pótno

29

x

Jzykowa — lubisz sowa i opowieci. Umiesz zapamitywa nowe sowa i opowiada cae historie. Klarownie wyraasz swoje myli. Ksiki s dla ciebie wane. Syszysz w gowie sowa, jeszcze zanim je wypowiesz lub przeczytasz. Rado
sprawiaj ci gry jzykowe, kalambury; czasem udaje ci si napisa co, z czego
moesz by dumna.
x Matematyczno-logiczna — lubisz liczby, szachy, amigówki. Z atwoci robisz
obliczenia „w gowie”. Zwykle lubisz wiedzie, jak co dziaa i co skd si bierze.
Twój umys poszukuje zawsze logicznej sekwencji zdarze.

x

x

x

x

x

Wzrokowa (przestrzenna) — przykadasz wag do obrazów, kolorów, form. Czsto co krelisz, rysujesz lub robisz zdjcia. Zamiast tumaczy komu drog, wolisz
narysowa liczn mapk. Rozumiesz pooenie figur geometrycznych w przestrzeni. Masz atwo rysowania i malowania. Lubisz, kiedy materiay do nauki
zawieraj duo ilustracji. Kiedy nisz, wyra nie widzisz obrazy.
Kinestetyczna (motoryczna) — jeste dobrze skoordynowana ruchowo, szybko
si uczysz rónych sportów. Duo gestykulujesz, masz wyrazist mow ciaa. Lubisz taniec i czynnoci manualne, techniczne. Podejmujesz róne formy aktywnoci ruchowej i wtedy czsto przychodz ci do gowy najlepsze pomysy. Lubisz
poznawa rzeczy przez dotyk.
Muzyczna — lubisz d wiki i rytmy, atwo rozróniasz instrumenty; pewnie adnie piewasz i nie faszujesz. Muzyka moe sterowa twoimi emocjami. By moe
grasz na jakim instrumencie. Kiedy idziesz ulic lub jedziesz autem, czasem syszysz w gowie fragment jakiej melodyjki albo dingiel reklamowy.
Intrapersonalna — lubisz zagbia si w siebie i analizowa mechanizmy swojego postpowania. Doskonalisz si. Moe piszesz pamitnik. Wany jest dla ciebie
rozwój. Nie przeszkadza ci samotno. Powicasz czas na medytacj, refleksj
i egzystencjalne myli. Masz wane cele yciowe i pracujesz wytrwale nad ich osigniciem. By moe jeste niezalenym przedsibiorc, ale na pewno — masz
niezaleny umys.
Spoeczna lub interpersonalna — rozumiesz ludzi i lubisz ich towarzystwo. Jeste
towarzyska i lubisz gry zespoowe. Tworzysz dobre relacje z lud mi. Masz kilku
przyjació i spore grono znajomych. Masz w sobie duo empatii, dlatego ludzie
czsto lgn do ciebie i przychodz po rad. Uwaa si, e umiesz sucha. Wolisz
spdza czas w towarzystwie ni w samotnoci i wolisz gry towarzyskie ni na
przykad samotny jogging.

I trzy dodane ostatnio:
x rodowiskowa lub przyrodnicza — lubisz ycie w bliskoci z przyrod i lubisz
przebywa na wieym powietrzu. Masz zwierztka domowe, znasz si na zioach
i gwiazdach. Rozumiesz zjawiska pogodowe.
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x

Duchowa — lubisz szuka odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens egzystencji, o nasze miejsce w wiecie, o wartoci. Poszukujesz sensu istnienia w rónych systemach religijnych lub filozoficznych. To dla ciebie wana sfera ycia.

x Praktyczna — jeste dobrym organizatorem, a logistyka to twoja mocna strona.
Czsto kiedy inni dyskutuj, ty po prostu bierzesz si do roboty. Lubisz praktycznie rozwizywa trudne problemy, testujesz róne teorie „na ywych organizmach”.
DZIESI METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI MATEMATYCZNO-LOGICZNEJ:

1. Szukaj rozwiza zagadek logicznych.
2. Angauj si w gry logiczne, rozwizywanie krzyówek.
3. Poczytaj w internecie o jakim zagadnieniu matematycznym.
4. wicz wykonywanie drobnych oblicze w pamici.
5. Zapoznaj si z informacjami biznesowymi w CNBC Biznes lub innymi finansowymi.
6. Wybierz si do oceanarium, planetarium lub muzeum nauki i zapoznaj si z teoriami dotyczcymi danej dziedziny.
7. Obejrzyj od czasu do czasu naukowy program dokumentalny na BBC Knowledge
lub Discovery Science.
8. Obejrzyj, bdc w Empiku, czasopisma naukowe, takie jak „Focus”, „ wiat Nauki”, „Wiedza i ycie”, i wybierz jaki temat, który ci zainteresuje, a potem staraj si go zgbi.
9. W yciu codziennym stawiaj czoa wyzwaniom matematycznym — ustal samodzielnie procentow wysoko napiwku w restauracji, oblicz rat kredytu, procent skadany; oblicz, ile pali na sto kilometrów twój samochód, z jak redni
szybkoci jechae przez ostatni godzin.
10. Zastanów si, czy wiesz, co to jest DNA, dlaczego niebo jest niebieskie, w jaki
sposób dziaa kuchenka mikrofalowa, dlaczego samolot lata.
DZIESI METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI JZYKOWEJ:

1. Przeczytaj jakie arcydzieo literatury wiatowej.
2. Graj w gry sowne, kalambury, scrabble, krzyówki.
3. Udaj si czasem na wykad autora jakiej ksiki, która ci zainteresuje, lub na
wieczór autorski.
4. Regularnie odwiedzaj bibliotek lub ksigarni. Chocia przegldaj ksiki.
5. Czytuj regularnie swój ulubiony magazyn kolorowy.
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6. Bdc w Empiku, zwró uwag na tytuy, których wczeniej nie zauwaae —
„Zeszyty Literackie”, „Akcent”, „Topos” — i przejrzyj je.
7. Naucz si szybkiego czytania samodzielnie lub na warsztatach.
8. Codziennie staraj si opowiedzie innym (lub wasnemu psu) jak histori.
9. Kiedy co ciekawego przeczytasz, opowiedz o tym komu.
10. Naucz si opowiada dowcipy.
DZIESI METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI KINESTETYCZNEJ:

1. Podejmij jak aktywno ruchow — co, czego bdziesz musia si nauczy.
Samo bieganie to za mao. Chodzi o opanowanie nowych schematów ruchowych.
2. Kiedy wiczysz, staraj si wyapa pomysy, które przychodz ci do gowy.
3. Raz czy dwa spróbuj rkodziea — stolarstwo, szydekowanie, tkactwo, garncarstwo — i sprawd , jak to na ciebie wpywa.
4. Zapisz si koniecznie na tak modne teraz kursy taca lub gry na jakim instrumencie; moesz te „wiczy” w domu.
5. Kiedy widzisz ciekawy, rzadki lub stary przedmiot — dotknij go i poczuj jego
tekstur, gadko lub chropowato, temperatur, stopie twardoci.
6. Pobaw si czasem z dzieckiem w pisanie palcem liter na plecach i ich zgadywanie.
7. Poddaj si raz na jaki czas masaowi lub opanuj t sztuk samodzielnie i wczuwaj
si w swoje ciao podczas tego rytuau.
8. Kiedy idziesz na spacer, staraj si „wczu” stopami w teren, ale te wsucha w swój
krok, poczu, co robi twoje ciao w ruchu, jak ukadaj si donie, ramiona, plecy,
szyja, gowa.
9. Kiedy przeywasz jakie emocje, wsuchaj si w doznania pochodzce z gbi
twojego ciaa („motyle w brzuchu”, zacinite szczki, wze w gardle, spocone
donie, rozpierajce uczucie w klatce piersiowej, lekko caego ciaa, mikkie
nogi itp.).
10. Oddawaj si wiczeniom relaksacyjnym, napinajc i rozlu niajc kolejno wszystkie moliwe minie twarzy i caego ciaa.
DZIESI METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI WIZUALNO-PRZESTRZENNEJ:

1. Wycinaj z kolorowej prasy róne ciekawe zdjcia i twórz z nich osobist tablic
ycia, klub marze.
2. Kiedy rozmawiasz przez telefon lub siedzisz na nudnym zebraniu — bazgraj co
bezsensownego, by potem nada temu jaki ciekawy ksztat.
3. Kiedy si ubierasz, staraj si odpowiednio przemyle i podobiera kolory.
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4. Wybierz si na wycieczk do obcego miasta i staraj si zapamita jak najwicej
szczegóów krajobrazu, by obra waciw drog powrotu na parking lub do restauracji.
5. Narysuj komu plan swojego mieszkania i umeblowania i popro, eby porówna
to ze stanem faktycznym.
6. Rozwizuj rebusy, ukadaj puzzle.
7. Kiedy si bezczynnie wylegujesz, poobserwuj chmury i dostrze w nich róne
obrazy.
8. Spróbuj rysowa, malowa, szkicowa, kopiowa, kaligrafowa.
9. Naucz si robi ciekawe zdjcia, wyapujc w ssiedztwie interesujce szczegóy
architektury, przyrody, ludzi.
10. Zamiast tumaczy komu drog, pojcia, koncepcje, tworzy listy — narysuj to.
DZIESI METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI MUZYCZNEJ:

1. Staraj si jak najczciej nuci lub gwizda swoje ulubione melodyjki.
2. Poznaj kilka nut i staraj si przy jakiej okazji co zagra.
3. Zobacz, czy potrafisz zagra krótki fragment jakiego utworu ze suchu, testujc
kolejne klawisze.
4. Czsto suchaj w domu przerónych rodzajów muzyki — wypróbuj take te, które
nie nale do twoich ulubionych.
5. Chod na koncerty, musicale.
6. Kiedy jeste w Empiku, wybierz jak pyt, która z jakiego powodu ci zainspiruje, i odsuchaj j na miejscu przez suchawki.
7. Kiedy idziesz z kim na spacer po lesie czy play, we t osob za rk, a sam
zamknij oczy. Pozwól, eby ona ci prowadzia, a ty w tym czasie wsuchuj si
w d wiki dochodzce ze wiata.
8. Kiedy jeste w supermarkecie, zwracaj uwag na muzyk, która ci tam otacza.
9. Jeli chodzisz do kocioa, bierz udzia w zbiorowym piewaniu pieni kocielnych lub kold; moesz te zapisa si do chóru.
10. Posuchaj raz na jaki czas utworu muzyki klasycznej, na przykad Koncertów
brandenburskich Bacha, Czterech pór roku Vivaldiego, i wsuchaj si w poszczególne instrumenty, wyobraajc sobie jednoczenie, jaka opowie kryje si za
ich gr. Polecam zamkn oczy.
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DZIESI METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI INTRAPERSONALNEJ:

1. Wykrój kilka chwil w cigu dnia dla siebie, by samotnie posiedzie w kompletniej ciszy, nic nie robi i pozwoli mylom na bezadny przepyw. Baaaardzo mie
i zdrowe. 2. Zwracaj uwag na swoje sny, zapisuj je lub staraj si zinterpretowa.
3. Regularnie prowad dziennik, by zapisywa w nim swoje przemylenia i refleksje
dotyczce swego ycia.
4. Stawiaj sobie cele rozwojowe. Pomyl, jakim czowiekiem chciaby si sta, i id t
drog.
5. Naucz si asertywnoci, budujc silne Ja.
6. Planuj wasne przyjemnoci i nagrody i koniecznie realizuj te plany.
7. Raz na jaki czas wybierz si samotnie na weekend lub wakacje.
8. Znajd wasny sposób na samodzielne i indywidualne spdzanie wolnego czasu
— basen, spacery, jazda konna, ywy, fotografia.
9. Dbaj o swój wizerunek i wiadomie go twórz i ksztatuj.
10. Stwórz tablic wasnego ycia, na której umiecisz wane dla siebie sentencje,
obrazy, zdjcia, wycinki, symbole.
DZIESI METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI INTERPERSONALNEJ:

1. Kiedy jeste w miejscu publicznym, nawi rozmow z obcymi lud mi na bahy
temat.
2. Zgo si jako wolontariusz do pomocy ludziom potrzebujcym.
3. Zapraszaj goci do swojego domu, by wspólnie gotowa, gra w gry, oglda filmy,
je.
4. Wyjed na zorganizowany tematyczny wyjazd grupowy, podczas którego bdziesz musia dzieli z kim pokój i czas.
5. Wstp do klubu, partii lub jakiej organizacji i po jakim czasie we na siebie
funkcj sekretarza.
6. Poczytaj o sztuce komunikowania si z lud mi i aktywnego suchania i zacznij
wprowadza te zasady w ycie.
7. Uczestnicz w yciu swojej rodziny, lokalnej spoecznoci.
8. Kiedy ogldasz film obyczajowy, skup si na relacjach czcych poszczególnych
bohaterów.
9. Wychod pierwszy z inicjatyw kontaktu — podtrzymuj nawet bardzo stare wizi.
10. Nie odmawiaj, gdy kto ci zaprasza. Na spotkanie id tym chtniej, im mniej
osób znasz.
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Kady ma kilka rodzajów inteligencji. wiadomo tego, które z nich stanowi twoje
mocne strony, pozwoli ci uczy si duo szybciej i efektywniej.
Zastanówmy si, jak wiedz o swoim typie inteligencji moesz wykorzysta praktycznie
w nauce jzyka obcego.

Co spowalnia, a co przyspiesza twoj nauk?

x

Inteligencja jzykowa — tu waciwie nie ma adnego problemu ani wtpliwoci. Taka osoba nie bdzie miaa adnych problemów z czytaniem tekstów, nawet
powanej literatury, z zapamitywaniem i kojarzeniem sów. Bdzie si chtnie
uczy jzyka obcego i adna metoda nie powinna sprawia jej kopotów. atwo j
zmotywowa rónymi ciekawymi opowieciami. Metoda sów zastpczych w opanowaniu sówek da ujcie kreatywnoci lingwistycznej, a praca z filmem pozwoli
atwiej kojarzy sowa z obrazami. Zawsze po zakoczeniu lekcji moe formuowa
krótk notatk, a take uczy si na pami dialogów i krótkich tekstów.

x Matematyczno-logiczna — kto taki pewnie chtnie bdzie si uczy wszystkich
zawioci gramatycznych, bo tu wykorzysta logiczne mylenie i schematy. Dla takiej osoby najlepsza bdzie nauka jzyka poprzez amigówki, krzyówki, szarady,
dobieranie sów w pary, uczenie si sowotwórstwa. Jej wypowiedzi nie bd tak
kwieciste, jak kogo z wysoko rozwinit inteligencj jzykow, ale za to superpoprawne gramatycznie.
Dobrze, by taka osoba uczya si angielskiego w oparciu o teksty powicone
jakim badaniom lub odkryciom naukowym, w których podane s statystyki i liczby.
W materiale, którego si uczy, niech szuka podobiestw lub rónic.
x Wzrokowa (przestrzenna) — najlepiej, by taka osoba uczya si poprzez rysowanie, komiksy, nadawanie sowom rónych kolorów i odcieni, form, ksztatów.
Jeli chce na przykad zapamita tekst, niech tworzy w wyobra ni cae sekwencje obrazów. Idealne bdzie robienie notatek i segregowanie materiau poprzez
mapy myli. Dobrze, jeli taka osoba mogaby si uczy jzyka w oparciu o materiay
zwizane z malarstwem, architektur, rze b. Powinna otacza si plakatami lub
ciekawie zaprojektowanymi kartkami ze sówkami. Bardzo polecam prac z fiszkami
i sownikami obrazkowymi. Dobre jest take tworzenie tablic wizualnych dla
opanowania nowych zagadnie.
x Motoryczna (kinestetyczna) — dla takiej osoby nauka to dziaanie — to moe
by rysowanie, ale take odtwarzanie dialogu w parach — z wczuciem si w rol
i penym aktorstwem: mimik, jzykiem ciaa; w szkole lub na kursie polecam
chodzenie po klasie i robienie wicze typu znajd kogo, kto…. Dobrze, by
podczas uczenia si sówek taka osoba moga dotkn okrelonych przedmiotów
— jeli uczy si o ubraniach, id cie do sklepu i nazywajcie to, co wisi na wieszakach;
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id cie do spoywczaka, jubilera itd. Dobra jest nauka w ruchu. Kiedy biegasz
albo jedziesz na rowerze, powtarzaj materia, odsuchuj, przypominaj sobie to,
czego nauczya si ostatnio. Wbrew ogólnie przyjtym opiniom rozwijajce
mog by te gry komputerowe. Powinny zawiera obcojzyczne sówka i zwroty
i by absolutnie pozbawione gwatownoci i brutalnoci.
x Muzyczna — mona spróbowa uczenia metod sugestopedii z wykorzystaniem
muzycznych koncertów aktywnych i pasywnych. Podczas zdobywania wiedzy, w fazie aktywnej, czyta si nowy tekst w rytm muzyki, gono i wczuwajc si w klimat. Po chwili relaksu nagrywamy na magnetofon to, jak sami odczytujemy tekst,
wolniej, w rytm spokojniejszej muzyki, która dochodzi z drugiego magnetofonu.
Nastpnie znajdujemy sobie ciche miejsce na relaks i odsuchujemy swoje
nagranie. Pozwalamy, by tekst i muzyka wpyway w nas niby od niechcenia.
Nie wysilamy specjalnie swojej wiadomoci. Mona odsucha nagranie kilka razy i oderwa si od nauki, na przykad zabra si za inne czynnoci domowe. Faza konsolidacji materiau odbywa si samoistnie, czyli bez twojego udziau. Nagle
okazuje si, e nauczya si, nie wiadomo kiedy.
Bardzo pomocne jest te uczenie si jzyka poprzez piosenki (konkretn metod moesz pozna na warsztacie „Angielski raz na zawsze”) albo w ogóle uczenie si przy muzyce. Frazom, które masz do zapamitania, przypisz konkretny
rytm albo ulubion melodi.
x Intrapersonalna — poniewa takie osoby z natury zajmuj si samodoskonaleniem, nie sprawi im trudnoci samodzielna praca, wczytywanie si w ciekawe
teksty zwizane na przykad z rozwojem lub motywacj; psychozabawy, kwizy,
biografie lub pamitniki bd doskonaym materiaem do pracy dla takich osób.
Kto o silnej inteligencji intrapersonalnej bdzie na pewno z ochot sam prowadzi pamitnik, pisa listy do nauczyciela, w których bdzie zapisywa swoje
nastroje i myli, uczc si w ten sposób wielu nowych przymiotników i zwrotów.
Jeli jeste osob o rozwinitej inteligencji intrapersonalnej, moesz mie zahamowania w kontaktach z innymi w obcym jzyku, dlatego zanim staniesz przed
takim zadaniem, musisz stworzy sobie komfortowe warunki. Zachcaj si do
mówienia… do samej siebie.
Interpretuj i opowiadaj sobie w obcym jzyku wasne sny i myli.
x Spoeczna lub interpersonalna — dla takich osób najlepsza jest nauka w grupie
— duo rozmów w parach, grupach i z nauczycielem na forum. Taka osoba na
ogó mówi do sporo i pynnie, nie przejmujc si bdami. Umie te by dobrym suchaczem, wic nauka z ni jest bardzo korzystna dla obydwu stron. Powinna uczy si przez rozmow, gry zespoowe, dialogi sterowane. Nie naley jej
zamcza zawiociami gramatycznymi — dla niej liczy si jako relacji z drugim czowiekiem. Jeli jeste tak osob, moesz wiczy jzyk, ogldajc sitcomy,
czytajc artykuy powicone modzie lub zwizkom. To twoja bajka. Organizuj
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imprezy, na których jzykiem obowizujcym bdzie drugi jzyk. Zaangauj si
w dziaalno „pen clubu” i prowad korespondencj e-mailow w jzyku obcym.
x rodowiskowa — w tym przypadku wietne bd lekcje na onie przyrody.
Taka osoba powinna czyta artykuy z serii Discovery. Chtnie bdzie przygotowywa prezentacje o zwierztach, rolinach, zjawiskach naturalnych. Dobrze
nauczy si sówek i poj zwizanych z budow ciaa czowieka, fizjologi i biologi, zjawiskami atmosferycznymi.

x

x

Duchowa — osoba o wysokim poziomie inteligencji duchowej ma bardzo jasno
okrelony system wartoci i zasady. Nie powinna mie wikszego problemu z wywizywaniem si z powierzonych jej zada. Jest na ogó sumienna i chtna do dziaania,
wic zdyscyplinowane podanie za tokiem nauczania powinno by dla niej atwe.
Dobrze, by zaangaowaa si w dyskusje — w których zwykle dostrzega racje
obu stron — i miaa moliwo otwartego wygaszania i obrony swoich pogldów. Taka osoba dobrze uczy si zarówno w grupie, jak i samodzielnie.
Praktyczna — dobra organizacja czasu i caego „naukowego” przedsiwzicia
pozwala osobie o dominujcej inteligencji tego typu znakomicie zrealizowa planowane dziaania. Sprawdzanie rónych teorii w praktyce, szukanie i proponowanie
rozwiza sprawiaj, e zarówno gramatyka, sówka, jak i komunikowanie si
z innymi s wiczone jednoczenie. Dla takiej osoby wane jest demonstrowanie
umiejtnoci i skutecznych rozwiza. A to z kolei owocuje tym, e dobrze radzi
sobie, gdy napotyka trudnoci i bariery w uczeniu si.

— Wiesz co, Julita, oczywicie syszaam o inteligencjach wielorakich. I czsto, pracujc z dziemi, obserwuj je pod tym ktem. Ale jako dziwnie nigdy nie przyszo mi
do gowy, eby zastosowa t wiedz w odniesieniu do siebie. I do swojej nauki — powiedziaam szczerze zdumiona.
— Jeli obserwujesz dzieci pod ktem inteligencji wielorakich, na pewno zauwaya, e jeden, dominujcy profil jest czsto tym, który jest pogbiany i „wiczony” najczciej. To z jednej strony dobrze. Ale warto te z ciekawoci zaj si pozostaymi.
Moe si okaza, e s w tobie, ale nie ujawniaj si, bo nie byy rozwijane.
Przy rozwijaniu danego profilu inteligencji dobrze jest uzbroi si w wytrwao,
cierpliwo i ciekawo. Wedug filozofa Alfreda Northa Whiteheada zdobywanie przez
nas wiedzy przebiega w trzech etapach. adnie je nazwa:
x okres romansu — to okres pasji, entuzjazmu, ywioowego zaangaowania si
w nauk;
x okres precyzowania — to etap, w którym trzeba wykrzesa z siebie mas energii
i dyscypliny, by zgbia dziedzin w nowy sposób i zdobywa nowe umiejtnoci
prowadzce do mistrzostwa;
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x okres uogólniania — kiedy now wiedz przenosimy na grunt naszego codziennego ycia.
Dlatego tak wane jest poszukiwanie wsparcia na zewntrz i odnalezienie pokadów
zaangaowania wewntrz. Ale o tym pó niej.
Tak naprawd zdumiao mnie nie to, e poznaam jak tajemn wiedz, ale to, e
nigdy wczeniej nie wpadam na to, e moe stosujemy niewaciwe strategie uczenia
si. Takie, które akurat w naszym indywidualnym przypadku nie dziaaj najlepiej. Bo
przecie kady z nas uczy si troch inaczej. Ciekawe.
— W takim razie zobaczmy, co moesz zrobi z t wiedz teraz — powiedziaa Julita
i umiechna si szelmowsko. Wiedziaam, e to dla mnie chwila prawdy i czas pracy.
— Z tego, co mi przed chwil wyoya, rozumiem, e chyba najbliej mi do typu
inteligencji jzykowej. Uwielbiam gada do ludzi, zwierzt i kwiatów. Przychodzi mi to
atwo i na ogó ludzie rozumiej, co mówi.
— A kwiaty?
— Zao si, e te. Gorzej z Czik. Ona ma swoje wasne teorie na temat wspóycia z nami, nie zawsze zbiene z naszymi. Poza tym mam te dobrze rozwinit inteligencj przestrzenn (wzrokow). No i interpersonaln. Lubi wymian myli z innymi
lud mi.
— A jeste wzrokowcem, suchowcem czy kinestetykiem?
— Myl, e na pewno wzrokowcem i troch kinestetykiem. Czy to moliwe, e
mona mie troch tego i tego?
— Z reguy tak jest. Tak zwanych czystych typów jest procentowo bardzo niewiele.
A gdyby miaa teraz wybra dla siebie najskuteczniejsze sposoby nauki, co by wybraa?
— Duo czytania, rysowania, mówienia do siebie i rozmów z innymi w grupie. Pewnie
te odgrywanie ról, z zachowaniem mimiki i ruchu. Sówek uczyabym si za pomoc
map myli i fiszek, które robiabym sama. Do dialogów rysowaabym historyjki obrazkowe i, patrzc na nie, staraabym si mówi. Na pewno bardzo chciaabym oglda
filmy i uczy si z nich.
— wietnie. W takim razie jeste ju w peni gotowa, eby pozna najskuteczniejsze
techniki opanowania jzyka obcego. Przez wszystkie przeprowadz ci krok po kroku,
jak tylko skoczymy si zajmowa twoj psychik.
WICZENIE DLA CIEBIE

Zidentyfikuj swój dominujcy profil inteligencji i dominujcy kana reprezentacji sensorycznej. Okrel inne, dodatkowe. Dobierz najskuteczniejsze dla siebie metody, oceniajc je
pod ktem inteligencji wielorakich. Oce, które z nich z powodzeniem ju stosujesz,
a które dopiero zaczniesz stosowa. Powodzenia!

