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Przygotuj si� do nauki — zagruntuj p�ótno
Nasze spotkanie klasowe po latach odby�o si� dzi�ki portalowi Nasza Klasa. Tak jak
pewnie mnóstwo innych podobnych. Przebiega�o pewnie te� zupe�nie podobnie.

W�a�ciwie niespecjalnie obchodzi�o kogokolwiek, co si� dzieje u innych. Ka�dy oce-
nia�, czy ten drugi bardziej si� posun�� i uty�. I nic specjalnie nie dziwi�o. Dla mnie jednak
absolutnym szokiem by�o spotkanie Julity.

Pami�tam j� ze szko�y jako szar� myszk� z kiepskimi ocenami. Niczym si� nie wy-
ró�nia�a. A to dzisiejsze spotkanie… A� trudno by�o uwierzy�, �e to ta sama osoba.
Przecie� min��o zaledwie dwadzie�cia kilka lat… I trudno by�o te� uwierzy� w to, �e
spotkanie to mia�o zmieni� moje �ycie.

Kiedy wpad�a spó
niona do sali i szybkim, spr��ystym krokiem podchodzi�a do na-
szego sto�u, jej szczup�a i wysportowana sylwetka wzbudza�a podziw. Promienna, we-
so�a twarz, d�ugie, lekko faluj�ce, br�zowe w�osy, sportowy, ale jednocze�nie elegancki
strój — to wszystko magnetyzowa�o. Ale to by� dopiero pocz�tek.

Tydzie�, który postanowi�am z ni� sp�dzi�, by� pe�en tylu niespodzianek. A najcie-
kawsze jest to, �e dowiedzia�am si� wiele o niej, ale chyba du�o wi�cej o samej sobie. I to,
czego si� dowiedzia�am, zszokowa�o mnie najbardziej.

Julita postanowi�a przeprowadzi� mnie krok po kroku przez t� wiedz�, która pozwo-
li�a jej samej z przeci�tnej szarej myszki sta� si� zadziwiaj�c� kobiet�, której dzi� prawie
nikt z jej dawnych znajomych nie pozna�.

Mia�am przeczucie, �e Julita zdradzi mi jaki� sekret, udost�pni tajemn� wiedz�,
znan� tylko nielicznym. Ca�a jej posta� krzycza�a, �e sta�a si� kobiet� sukcesu. A ja
przecie� zna�am j� od przesz�o dwudziestu lat. Mo�e mia�a przeszczep mózgu, szpiku,
transfuzj� i ma czyje� organy. Go�ka i Beata, Andrzej… S� tylko grubsi, smutniejsi, po-
wa�niejsi. Przecie� to prawie niemo�liwe, �eby zmieni� si� w kogo� zupe�nie innego.

— Julita, czy to mo�liwe, �eby zmieni� si� w kogo� zupe�nie innego? — zapyta�am,
kiedy wsiada�y�my razem do auta.

— Tak — odpowiedzia�a tajemniczo. — Je�li bardzo chcesz.
Wszystko zacz��o si�, jak to zwykle bywa, od przypadku. Julita jako m�oda panienka

pojecha�a na zagraniczn� wycieczk� w góry.
— Pami�tasz, tu� po kiepsko zdanej maturze by�am w porz�dnym do�ku. Nie wie-

dzia�am, co ze sob� zrobi�, i wyjecha�am pow�óczy� si� troch� po górach. Spotka�am
wtedy pewn� siostr� zakonn�, która mówi�a, �e jad� w czasie wakacji do W�och na wy-
cieczk� po tamtejszych klasztorach.
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— Ju� ci� widz� w klasztorze! Owszem. By�a� szar� myszk�, ale chyba nie a� tak!
— Nie. Nie a� tak. Ale by�o tanio, wi�c pojecha�am z nimi. Pewnego dnia dotar�y-

�my obie do niesamowitego miejsca wysoko w górach.
Powietrze tego dnia by�o wyj�tkowo orze
wiaj�ce, s�o�ce jaskrawe, lekki, s�odki

wiatr porusza� �any zió� na zboczach, kiedy wspina�y�my si� coraz wy�ej. Nie by�o ju�
drogi. Nie wiem w�a�ciwie, po co tam sz�y�my. To znaczy dzisiaj ju� wiem po co, ale
wtedy nie wiedzia�am.

By�o to do�� daleko od miasteczka, w którym mieszka�y�my w niewielkim klasztorze.
Kto� nam powiedzia�, �e jest taki dom w górach, w którym mieszka kilka sióstr zakon-
nych. Zajmuj� si� studiowaniem jakich� ksi�g, prac� z energi�, upraw� ogrodu i czego�
nauczaj�. Fama g�osi, �e kilku s�awnych m��ów stanu, artystów i literatów o �wiatowej
dzi� renomie odwiedzi�o to miejsce. Dziwne. Wi�c we dwie z siostr� Marcel� postano-
wi�y�my tam dotrze�.

Bramy �wi�tyni by�y szczelnie zamkni�te, gdy dotar�y�my tam pod wieczór. Puka�y-
�my d�ugo i nikt nam nie otworzy�. Siostra Marcela zdecydowa�a si� wraca�. Wed�ug
mnie by�o na to za pó
no. Nie zna�y�my dobrze drogi. Wprawdzie �wiat�a miasteczka po
jakim� czasie by�yby widoczne, ale sam marsz po nieznanym, stromym zboczu w ciemno-
�ciach to nie by� dobry pomys�. Zmrok zapada� szybko.

S�ucha�am opowiadania Julity i czu�am, jak powoli przenosz� si� w jak�� odleg��
krain�, histori�, jakby ba��. Z jednej strony chcia�am pozna� konkretne techniki jak naj-
szybciej, a z drugiej jej opowie�� intrygowa�a mnie i ciekawi�a na tyle, �eby chcie� si�
w ni� coraz bardziej zag��bia�. Wyobra�a�am sobie m�od�, kruch�, nie�mia�� kole�ank�
z klasy, jak w towarzystwie zakonnicy pokonuje tajemnicze urwisko i jak dokonuje si�
w niej jaka� tajemnicza przemiana. Ale przeczuwa�am, �e wydarzenie, które opisywa�a, nie
by�o tylko zwyk��, wakacyjn�, piesz� wycieczk� w góry.

— Jednak siostra Marcela obawia�a si�, �e jej nieobecno�� noc� w klasztorze nie zo-
stanie dobrze przyj�ta i nalega�a, by zej��. A ja po raz pierwszy poczu�am si�, jakbym
zosta�a przytwierdzona do tego miejsca. Stwierdzi�am po prostu, �e si� nie rusz�. Nawet
nie mia�am pewno�ci, czy kto� w ogóle by� w �rodku. Na wzniesieniu, za wysokim ka-
miennym murem, ukryty w�ród drzew sta� bardzo stary dom. Namawia�am siostr�, by
zosta�a, ale ona, równie uparta jak ja, powoli zacz��a gramoli� si� w dó�. W pierwszym
odruchu chcia�am i�� za ni�. Ale i tak by�a silniejsza i sprawniejsza ode mnie. Uzna�am,
�e sobie poradzi. A ja postanowi�am zaczeka� do rana.

Noc by�a ciep�a i bardzo przyjemna. Nie wiem, ile czasu musia�o up�yn��, kiedy
z zamy�lenia wyrwa�o mnie skrzypienie starych odrzwi. Siedzia�am o nie oparta, wi�c
o ma�o nie wpad�am do �rodka. Stara kobieta, której twarzy nie widzia�am i jeszcze d�u-
go nie mia�am ujrze�, spyta�a mnie o co� po w�osku. Nie zna�am wtedy dobrze �adnego
j�zyka. Potrafi�am si� ledwo dogada� po angielsku. Pami�tasz nasz angielski w szkole?!
Same �wiczenia gramatyczne i czytanie jakich� g�upich tekstów o zanieczyszczeniu i bezro-
bociu. Przedstawi�am si� i powiedzia�am, �e pragn� zwiedzi� ich dom. Dowiedzia�am si�,
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�e to nie muzeum. Spyta�am wi�c, czy mog� tylko przeczeka� do rana gdzie� w bezpiecz-
nym miejscu. Wprowadzi�a mnie do �rodka. Ze sporego, kamiennego holu zaprowadzi�a
do ma�ej izdebki, gdzie sta�o �ó�ko, stolik, zapalona �wieczka i drewniane, rze
bione,
pi�kne krzes�o. Po chwili przynios�a mi dzbanuszek oliwy, pieczywo na talerzyku, ocet
i wod�. Zasn��am szybko po d�ugiej pieszej w�drówce, mia�am przedziwne sny i obu-
dzi�am si� o wschodzie s�o�ca. By�am jednak wypocz�ta, cho� — nie b�d� ukrywa� —
troch� wyp�oszona.

Kiedy wysz�am na dziedziniec, �eby przej�� si� po obej�ciu, zauwa�y�am wiele
pi�knych zió� i kwiatów na wypiel�gnowanych grz�dkach. Wsz�dzie jako� dziwnie
mocno pachnia�o �wie�o�ci�, kwiatami, drzewami, igliwiem.

Wtedy przyszed� mi do g�owy szalony pomys�. Chcia�am zosta� tam kilka dni, bo
objazdowa wycieczka ju� zacz��a mnie m�czy�. Znasz mnie i wiesz, �e nie umia�am
specjalnie prosi� o to, czego chcia�am, tym bardziej �e nie zawsze wiedzia�am, czego
chc�. Ale tym razem by�o inaczej.

Pierwsz� napotkan� osob� by�a kobieta w �rednim wieku, ubrana zupe�nie normal-
nie, na sportowo, robi�ca jakie� dziwne �wiczenia na placu za domem. Ni to joga, ni tai-
chi. Nie chcia�am jej przerywa�, ale kiedy mnie zauwa�y�a, sama przerwa�a i spyta�a,
kim jestem i co tu robi�. Moim �amanym angielskim wyduka�am, co mog�am, i j� spyta-
�am o to samo. Z tego, co zrozumia�am, by�a m�od� Brytyjk� przebywaj�c� na tygodnio-
wym odosobnieniu w tym miejscu. Dzi� wiem, �e kobieta ta to obecnie �wiatowej s�awy
ekspert w dziedzinie zaawansowanych technik pracy z w�asnym umys�em. I przy okazji
moja dobra kole�anka.

— Czekaj, czekaj, musz� przerwa�. Nie wiem, czy pami�tasz, ale w szkole zawsze
by�am przeciwniczk� wró�b, magii, kart itd. Je�li twoja opowie�� ma zwi�zek z tajemni-
czymi egzorcyzmami i jakim� sekretem ukrytym w pismach �redniowiecznych, to, da-
ruj, ale chyba pójd� ju� spa�. Z ca�ym szacunkiem dla twoich osi�gni��, u mnie to nie
zadzia�a. Ja w to po prostu nie wierz�.

— I nie musisz. To nie ma nic wspólnego z czarn� magi� ani wró�bami, z odprawia-
niem jakich� rytua�ów albo egzorcyzmów. Jest to tak bardzo ludzkie, poniewa� bardzo
g��boko zakorzenione w naszej psychologii. Wszystkiego mia�am dowiedzie� si� w ci�gu
nast�pnego tygodnia, bo na tyle zdecydowano udzieli� mi go�ciny. I tydzie� ten mia�
odmieni� moje �ycie.

Mam propozycj�. My�l�, �e jako zawsze poj�tna uczennica powinna� pozna� te me-
tody, bo po pierwsze, u�atwi� ci bardzo prac�, a po drugie, nauczysz tego na przyk�ad swoje
córki. A co tak naprawd� najwa�niejsze, ty sama zyskasz na tym najwi�cej. Uczymy si�
przecie� wszyscy przez ca�e �ycie. Widz� cz�sto wypalenie zawodowe, masowe zwol-
nienia z pracy. Ludzie przemieszczaj� si� po �wiecie w poszukiwaniu pracy. Podobno teraz
ka�dy z m�odego pokolenia zmieni zawód (nie tylko prac� w tym samym zawodzie, ale
wykonywany zawód) trzy – pi�� razy w ci�gu swojego �ycia. To oznacza, �e nas te� to
pewnie nie ominie. Ja ju� jad� na tym wózku. A ty?
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— Szczerze mówi�c, chcia�abym robi� ju� co� innego. Trudna jest d�ugotrwa�a praca
z tym samym klientem. My�l�, �e wola�abym zaj�� si� na przyk�ad reklam�. Moja przy-
jació�ka ma fajn� agencj� i podoba mi si� bardzo to, co tam robi�. Chcia�abym te� po-
rz�dnie nauczy� si� obs�ugi komputera. No i j�zyki! Tak naprawd� jestem kalek�, nie
znaj�c porz�dnie angielskiego. Wstyd mi, jak gdzie� jedziemy z m��em i s�ysz�
Niemców, Szwedów czy nawet Rosjan mówi�cych dobrze po angielsku. A my ci�gle
dukamy. Poza tym jest teraz tyle mo�liwo�ci pracy praktycznie w ka�dym kraju w Unii,
znajdowania ró�nych informacji w internecie, wymiany my�li z obcokrajowcami. A�
czasem szlag mnie trafia, �e jako� nie mog� si� ci�gle tego angielskiego nauczy�. Mój
m�� te� próbowa�. Chodzi� na kurs z przerwami, ale nic z tego nie zosta�o. Nie czu� si�
specjalnie dobrze w grupie.

— S�uchaj. Wiem, �e mog� ci pomóc. I to bardzo. Wiem, �e musz� ci pomóc. Wiem,
�e potrzebujesz tej pomocy, chocia�by po to, �eby pomaga� w�asnym dzieciom i ich
dzieciom.

Zanim pójdziemy spa�, powiem ci tylko jedno: dowiedzia�am si�, �e proces nauki
jest jak góra lodowa. To, co jest na jej szczycie i jest najbardziej widoczne i dost�pne, to
metody, strategie i techniki uczenia. A to, co jest pod wod�, czego nie wida�, to procesy
psychiczne i emocjonalne towarzysz�ce nauce. To one maj� decyduj�cy wp�yw na pro-
ces nauki. Dlatego ucz�c si� tego, jak si� uczy�, zaczynasz zmienia� si� ca�kowicie jako
ca�y cz�owiek.

— Góra lodowa — mówisz. Dlaczego nikt nam tego wcze�niej nie powiedzia�?
— Wcze�niej wiedza o ucz�cym si� mózgu dopiero raczkowa�a. Nie dysponowali-

�my tak zaawansowan� aparatur� do bada� ucz�cego si� mózgu jak teraz. Nie wiedzieli-
�my tyle o tym, jak dzia�a nasz ucz�cy si� mózg. A przynajmniej niewiele w porównaniu
z tym, co wiemy teraz. Pami�taj, �e ostatnie dwudziestolecie jest nazywane w nauce er�
mózgu.

— Ale nie powiesz mi chyba, �e te siostrzyczki tam w górach mia�y zaawansowan�
aparatur� do badania mózgu i �e to one ci� wszystkiego nauczy�y?

— Nie. Nie maj� aparatury, ale maj� ogromn� i ci�gle aktualizowan� wiedz� na temat
cz�owieka, jego psychiki, neurobiologii.

— A po co?
— Taka jest ich misja. Taka jest ich praca. Taka jest ich pasja. Najciekawsze jest to,

�e w�ród ich wychowanków s� takie s�awy jak… Aaa, powiem ci pó
niej. Nie b�d� rzu-
ca� nazwiskami, �eby zrobi� wra�enie.

— Dobra. I mówisz, �e to pobyt tam doprowadzi� ci� do miejsca, w którym jeste� teraz?
— Dok�adnie. Gdybym wtedy zesz�a na dó� z Marcel� albo po �niadaniu podzi�ko-

wa�a i sobie posz�a, dalej pracowa�abym w tej ma�ej, lokalnej gazetce, nie mówi�abym
w �adnym j�zyku, nie pozna�abym tylu fascynuj�cych osób i miejsc, nie wspominaj�c
o m��czy
nie mojego �ycia. My�l�, �e dalej by�abym szar� myszk�, która boi si� podpi-
sa� zwyk�� umow� z bankiem, nie mówi�c o gie�dzie. Nie wychyla�abym nosa z miesz-
kania na 	oliborzu. Bardzo kocham to mieszkanie, ale dom, który mam w Stanach, albo
ten na szkierach w Szwecji, to co� zupe�nie niesamowitego.
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— Czyli nauczyli ci� bogaci� si�, gromadzi� maj�tek i robi� karier�!
— Nauczyli mnie my�le� samodzielnie i wybiera� w �yciu to, co uwa�am za potrzebne.

Dzi�ki nim pozby�am si� wielu fatalnych nawyków. Ale najwa�niejsze: nauczy�am si�
uczy�, nauczy�am si� stawia� sobie cele, nauczy�am si� motywowa�. Nawet kiedy nie-
specjalnie mi si� chce, wiem, co mog� robi�, �eby osi�gn�� to, co zaplanowa�am. A mate-
rialne oznaki niezale�no�ci dzi� s�, jutro mo�e ich nie by�.

I tak wiem, �e z tymi umiej�tno�ciami i z t� wiedz�, któr� mam, nie zgin� w �yciu.
	eby nie wiem co, dam sobie rad�. I pomog� innym. Gdybym dzi� straci�a wszystko,
co mam, z t� wiedz�, któr� tam zdoby�am, zdo�a�abym wszystko odbudowa�. I dziel�
si� t� wiedz� od lat z ró�nymi lud
mi.

— Na przyk�ad takimi jak ja…?
— Na przyk�ad. Chod
my teraz spa�. Przemy�lisz przez noc, czy chcesz pozmienia�

troch� swoje podej�cie do uczenia si� i do w�asnego �ycia, a ja b�d� mia�a dla ciebie
konkretn� propozycj�.

— Ale ja nie za bardzo mog� teraz zap�aci� za twoj� pomoc, je�li o to chodzi. Wiem, �e
coaching czy warsztaty efektywnego uczenia si� kosztuj� maj�tek, a moje ma�e przed-
szkole nie pozwala mi nic zaoszcz�dzi�.

— Nie mówimy o pieni�dzach. Dosta�am t� wiedz� za darmo, ale musia�am przy-
rzec, �e przeka�� j� dalej. Komu�, kto tej wiedzy bardzo potrzebuje. Kto dzi�ki niej
zajdzie dalej, ni� my�li. A potem przeka�e j� komu� innemu.

Szczerze mówi�c, kiedy sz�am spa�, mia�am troch� w�tpliwo�ci. Nie wiedzia�am, czy
w ogóle chce mi si� w to bawi�. Jednak kiedy nast�pnego ranka zobaczy�am Julit�, jak
si� krz�ta w domu po joggingu i prysznicu, taka m�odzie�cza, energiczna, u�miechni�ta,
jedyne, co pomy�la�am, to to, �e chc� by� taka jak ona. Jeste�my w tym samym wieku,
a ja i wygl�dam na du�o starsz� — i tak si� czuj�. Spa�am w najlepsze, kiedy ona ju�
przeszukiwa�a internet, odpowiada�a na e-maile, pisa�a do swoich ukochanych, ryso-
wa�a jakie� dziwne gryzmo�y, które — jak si� potem dowiedzia�am — by�y sprytnymi notat-
kami. Za ich pomoc� przygotowywa�a si� do wyst�pienia na zebraniu zarz�du w firmie.
Je�eli ona odnalaz�a w tych górach tak� wiedz�, która pozwala jej znakomicie funkcjo-
nowa� w tym ci�gle zmieniaj�cym si� �wiecie, i teraz chce mi j� za frajer przekaza�, to
musz� bra� i o nic nie pyta�. Zreszt�, jak mawia�a moja babcia, darowanemu koniowi
w z�by si� nie zagl�da.

Czego tak naprawd� chcesz?
Je�li masz wystarczaj�co mocne „dlaczego?”, zawsze znajdziesz odpowied� na pytanie „jak?”.

— Anthony Robbins

— I jaka jest twoja decyzja? — spyta�a.
— Wchodz� w to. Dawaj. Po kolei.
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— No dobrze. Podzielimy nasz� nauk� na etapy. B�dziemy pracowa� przez tydzie�.
Codziennie po kilka godzin. Rano b�dziemy troch� biega� albo rozci�ga� si�, albo p�ywa�,
albo ta�czy�. Co zechcesz. Ale musimy zacz�� si� rusza�.

Podczas naszej pracy b�dziesz czasami pisa�, czasami rysowa�, czasami analizowa�
swoje w�asne my�li, postawy, nawyki, no i oczywi�cie cele. B�dziemy przy tym s�ucha�
fajnej muzyki i ogólnie �wietnie si� bawi�.

W mi�dzyczasie b�dzie te� czas na nagrody i �wi�towanie. Szczerze wierz�, �e po
tym tygodniu b�dziesz tak samo na�adowana energi�, szcz��liwa, spokojna i silna jak ja,
kiedy ju� to wszystko do mnie dotar�o. Bo tak naprawd� to wszystko jest bardzo proste.

Ale najpierw wybierzesz sobie cel. Czego chcia�aby� si� tak naprawd� najbardziej
w �wiecie nauczy�? Co jest ci teraz potrzebne do szcz��cia? Co sprawi, �e poczujesz
si� ze sob� naprawd� dobrze, �e uwierzysz w siebie i swoje mo�liwo�ci? Albo co kiedy�
sprawia�o ci trudno�� i czego wci�� jako� nie mog�a� si� nauczy�, chocia� wiesz, �e bardzo
u�atwi�oby ci to �ycie?

— Pierwsze i jedyne, co przychodzi mi od razu na my�l, to drugi j�zyk. Zaczyna�am
si� uczy� angielskiego kilka razy, ale nigdy jako� nie wysz�am poza sztywne ksi��kowe
gadki. Dalej nic nie rozumiem, jak w��czam CNN albo jak ogl�dam film w kinie i nie
czytam napisów.

Ostatnio na naszej osiedlowej poczcie by� jaki� zagubiony obcokrajowiec i pyta�, kto
mówi po angielsku. Oczywi�cie nikt si� nie odezwa�. Ja te� siedzia�am cicho. Na sam�
my�l, �e mia�abym co� powiedzie�, zasch�o mi w gardle i zrobi�o mi si� gor�co. Horror.
Tak. Chcia�abym wreszcie raz na zawsze nauczy� si� angielskiego. Co pani na to, pani
profesor?

— My�l�, �e da si� co� z tym zrobi�. Ale… tak sobie my�l�… po co ci w�a�ciwie ten
angielski? Czy nie chcesz go zna� tylko dlatego, �e prawie wszyscy ju� go znaj�? W ko�cu
nie ka�dy musi mówi� po angielsku.

— No tak, ale przyda mi si� na pewno.
— Do czego na przyk�ad? Jako� ci� nie widz�, jak mówisz po angielsku. A ty? Widzisz

siebie, jak p�ynnie rozmawiasz z jakim� obcokrajowcem?
— Pewnie.
— E, wydaje ci si�. Nie masz ju� osiemnastu lat. Nie wiem, czy w ogóle zdo�asz 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 m��a, odchowane dzieci, swój ma�y biznesik. Potrzebne ci to
do czego�?

— Hm. Teoretycznie masz racj�, ale… Wiesz co? Ty chyba chcesz mnie sprowoko-
wa�. Po co mi to? Prosz� bardzo: po pierwsze, chc� by� przyk�adem dla moich dzieci —
one te� nie s� or�ami z j�zyków. Je�li naucz� si�, poka�� im, �e one mog� dwa razy wi�cej,
skoro ja mog�am. To jest mój najwa�niejszy powód. Poza tym jest masa ksi��ek i arty-
ku�ów o wychowaniu ma�ych dzieci, które chcia�abym przeczyta�, �eby moje przed-
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szkole zacz��o si� lepiej kr�ci� i �eby wykosi� konkurencj�. A to wszystko jest tylko po
angielsku. No i jak gdzie� wyje�d�amy, to nie chc� trzyma� si� wiecznie r�kawa mojego
m��a. Chc� sama za�atwia� sprawy podczas podró�y. Na pewno mu si� to spodoba.
My�l�, �e by�by mile zaskoczony. S�ysza�am te�, �e uczenie si� czego� w �rednim wieku
oddala widmo choroby Alzheimera. �wiczymy w ko�cu nasz mózg. A jak pami�tamy
z lekcji biologii, organ nieu�ywany zanika. Jak teraz tak o tym mówi�, to w sumie niez�e
wyzwanie i naprawd� chcia�abym co� sobie udowodni�, zmierzy� si� z czym� trudnym,
pokona� swoje l�ki i przekonanie o niemo�no�ci.

— Bardzo �adnie to powiedzia�a�. Dok�adnie o to chodzi.

Rzadko znajomo�� drugiego j�zyka jest warto�ci� sam� w sobie. Cz�sto stanowi pomost
mi�dzy tym Ja, które mamy dzi�, a tym, którym chcemy si� kiedy� sta�.

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

Jeste� �wi�cie przekonany, ALE…
— Zastanów si� i odpowiedz mi: co s�dzisz o swoich mo�liwo�ciach, je�li chodzi o uczenie
si� w ogóle?

— Te� mi pytanie. Nigdy nie by�am ostatnim g��bem, ale or�em te� nie. Potrafi� co�
wku�, ale trudno mi si� d�u�ej skoncentrowa�. Cz�sto szybko zapominam. My�l�, �e je-
stem inteligentna, ale du�o czasu musz� po�wi�ci�, �eby co� mi wesz�o do g�owy. My�l�,
�e nie mam talentu do j�zyków. No i najbardziej boj� si� odezwa�. Nie umiem mówi�
i nigdy si� nie naucz�. Teraz to ju� chyba jestem za stara.

— Gdyby� us�ysza�a to, co mówisz teraz, i to, co mówi�a� przed chwil�, pomy�la�a-
by�, �e mówi� to dwie ró�ne osoby. Widz�, �e z jednej strony chcia�aby�, a z drugiej
masz sporo nawykowych my�li i przekona� na swój temat. I l�k przed nowym. Te my�li
i przekonania mog� by� dla ciebie bardzo szkodliwe, bo mog� sabotowa� twoje wysi�ki
i blokowa� post�p. S� do�� zgubne.

— Jakie nawykowe przekonania? Mówi�, jak jest.
— Nie, kochanie. Mówisz tak, jak ci� nauczono i jak sama nauczy�a� si� o sobie my-

�le�. Ja my�la�am kiedy� o sobie — wielka przegrana — nie�mia�a, zahukana, do�� t�pa,
powolna, ma�o zdolna. Czy mi to w czym� pomog�o? Mo�e tylko w tym, �e po prostu
w pewnym momencie ju� zupe�nie nie mog�am znie�� tych my�li i czu�am, �e jak za chwil�
nie zrobi� czego� ze swoim �yciem, to zwariuj�. Poza tym nauczy�am si� wybiera� z ca�ego
arsena�u te my�li, które mnie wzmacniaj�, które ci�gn� 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 my�li na swój w�asny temat dyktuj� ci twoje ró�ne decyzje; decyzje doprowadzaj�
do wyboru konkretnego dzia�ania; dzia�anie to cz�sto przechodzi w nawyk; nawyk staje si�
twoj� drug� natur�; twoja druga natura tworzy twoje przeznaczenie, twoje �ycie. Zatem
musisz bardzo uwa�a� na s�owa, z których uplecione s� twoje my�li. Bo to one tworz� twoje
�ycie. Uwa�aj, co do siebie o sobie mówisz, bo twoje �ycie jest takie, jak twoje my�li.

— Gdzie� to ju� s�ysza�am, ale jako� tak wpad�o i wypad�o. Dobrze, �e znowu to
us�ysza�am. Mo�e teraz wreszcie si� do tego zastosuj�.

— W�a�nie. Wiele rzeczy, które ode mnie us�yszysz, s�ysza�a� ju� wcze�niej. Ale czy
je stosowa�a�, czy rzeczywi�cie wzi��a� je sobie do serca? Kiedy spyta�am ci�, dlaczego
chcesz si� uczy�, patrzy�a� w przysz�o��, widzia�a� siebie za jaki� czas od teraz. Snu�a�
wizj�. By�a� w tej wizji siln� kobiet� o du�ych zasobach i mo�liwo�ciach. Twórcz� i ener-
giczn�. Kiedy potem spyta�am o twoje przekonania, patrzy�a� jakby w przesz�o��. I wy-
biera�a� z niej wi�kszo�� negatywnych obrazów. Podobno z natury jeste�my dla siebie
du�o surowszymi s�dziami ni� inni, którzy nas oceniaj�. Niewa�ne, jak uczy�a� si� do tej
pory. Wa�ne, co mog�aby� zmieni� i co da�oby si� zmieni� do�� szybko, po to, by� mo-
g�a sobie pomóc.

— No dobrze. Wszystko to rozumiem, ale jak mog� my�le�, �e z �atwo�ci� mog� si�
nauczy� angielskiego, skoro do tej pory nie mog�am?

— �wietne pytanie. Do tej pory nie mog�a� z wielu rozmaitych powodów.
Po pierwsze, w kó�ko sobie powtarza�a�, �e nie masz drygu do j�zyków, i za ka�dym

razem, kiedy pope�nia�a� jaki� b��d, mówi�a� do siebie w duchu: „A nie mówi�am? Nie
mam talentu”. Ludzie maj� w g�owach filtry, przez które przesiewaj� docieraj�ce do
nich informacje. I zawsze, nie�wiadomie, szukaj� takich danych, które potwierdz� ich
przekonania.

Po drugie, nie chcia�a� wystarczaj�co mocno. Krótko mówi�c, nie mia�a� no�a na
gardle. Nie odnalaz�a� w sobie �wiadomie wystarczaj�co du�o powodów, które sk�oni�yby
ci� do zdyscyplinowanej pracy. Bo ich �wiadomie nie szuka�a�. Poza tym nie mia�a� od-
powiednich 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� zdejmowa�a z moich ramion jakie� brzemi� winy za
niedotrzymane komu� obietnice.

— Nikomu nic nie obiecywa�a�. Nic nie musisz. Nikomu nic nie jeste� winna. To
tylko twoje �ycie. I naprawd� nie ka�dy musi zna� angielski. Ale masz obowi�zek wobec
siebie samej. Masz uczyni� swoje �ycie bogatszym i pi�kniejszym. Mo�esz si� rozwija�
i by� zadowolona ze swoich post�pów.

Z cz�owiekiem jest jak z rowerem — je�li nie jedzie do przodu, traci równowag� i si� prze-
wraca.
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Je�li znajomo�� tego j�zyka jest dla ciebie wa�na i czujesz, �e mo�e zmieni� jako��
twojego �ycia, nie mo�esz si� podda�. Poza tym nauka dla siebie to te� �wietna zabawa.

Ju� wkrótce zobaczysz, jak w takich „pocztowych sytuacjach” b�dziesz sama chcia�a
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 pos�uchasz mnie teraz

na zebraniach zarz�du. Zaprosz� ci� kiedy�, jak chcesz. Szcz�ka ci opadnie. Gwarantuj�.
A o przekonaniach i o tym, jak je zmieni�, pogadamy pó
niej. Teraz do rzeczy.

Na jakim kanale odbierasz najlepiej?
Nast�pny poranek Julita rozpocz��a wyk�adem:
— Kiedy mechanik chce sprawi�, �eby silnik samochodu by� bardziej efektywny,

musi najpierw zbada� jego parametry i dobrze mu si� przyjrze�. Tylko wtedy b�dzie
wiedzia�, w którym miejscu go „podrasowa�”. Zgadza si�?

— Na logik�, tak.
— Wi�c �eby� uczy�a si� szybko i efektywnie, musisz te� zbada� swoje „parametry”,

�eby wiedzie�, co podkr�ci�. Chodzi szczególnie o dwa elementy.
Pierwszy to twój dominuj�cy kana� reprezentacji sensorycznej. Brzmi naukowo, a chodzi

tylko o to, w jakim stopniu jeste� wzrokowcem, s�uchowcem lub kinestetykiem. Musisz
wiedzie�, jakim kana�em najlepiej odbierasz otaczaj�c� ci� rzeczywisto��. Potrzebujesz
tej wiedzy po to, by uruchomi� ten w�a�ciwy kana� do przetwarzania wiedzy j�zykowej,
któr� masz opanowa�.

Aby� mog�a odkry� swój dominuj�cy kana� odbioru, podpowiem ci dwie proste metody:
Pierwsza — kiedy przywo�ujesz wspomnienia z wakacji nad wod�, zwró� uwag�, co

pojawia si� najsilniej:
� czy widok pla�y, morza, kolory nieba, widoczki — wzrokowcy;
� czy odg�os bawi�cych si� dzieci, szum morza, krzyk mew — s�uchowcy;
� czy zapach glonów i morskiej bryzy, odczucie gor�cego s�o�ca i powiew wiatru

oraz wspomnienia ruchowe, na przyk�ad p�ywania lub spacerów — kinestetycy.

Druga — zadaj sobie pytanie:
„W jaki sposób wiem, �e kto� jest dobry w czym�?”.
� Czy musisz zobaczy� tego kogo� w trakcie robienia tego? Czy obserwujesz wy-

gl�d? Przygl�dasz si� postawie? Bierzesz pod lup� strój? — wzrokowcy.
� Czy musia�aby� us�ysze�, jak mówi? Co mówi? O czym �wiadczy jego ton g�osu

itd.? — s�uchowcy.
� A mo�e przekona�aby� si� najlepiej, obserwuj�c go w ruchu lub robi�c to razem

z nim? Czerpi�c bezpo�rednie do�wiadczenie z dzia�ania? — kinestetycy.
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Je�li podejrzewasz ju�, jaki jest twój dominuj�cy system reprezentacji sensorycznej,
albo, co cz�stsze, ich kombinacja, zobacz, jak powinna� si� uczy�, by by�o to dla ciebie
najbardziej efektywne.

Wzrokowiec
Masz dost�p g�ównie do informacji wzrokowych i b�dziesz u�ywa� wyra�e� obrazo-
wych: nie widz� tego, poka�, wyobra�my sobie, jasne, dogl�da� interesów, poka� mi, co
masz na my�li, nowe spojrzenie itp. Nie lubisz du�o mówi�, mówisz szybko, cz�sto cha-
otycznie. Piszesz czytelnie i schludnie, �atwo wy�apujesz b��dy ortograficzne, „widzisz”,
jak powinno wygl�da� s�owo poprawnie napisane. atwo zapami�tujesz to, co czyta�a�
lub widzia�a�. Bez trudu nawi�zujesz kontakt wzrokowy, niech�tnie kontakt fizyczny.

Twojemu uczeniu si� sprzyjaj�:

� �rodki wizualnego przekazu;

� obserwacja pokazów, demonstracji;

� korzystanie z wykresów, schematów, ilustracji;

� robienie list, notatek, rysunków.

Nauk� natomiast utrudniaj�:

� nieporz�dek, ruch;

� przerywanie demonstracji s�owami;

� d�ugie obja�nienia.

S�uchowiec
Mówisz ch�tnie i du�o, cz�sto nie dopuszczasz innych do s�owa, u�ywasz okre�le�: s�uchaj,
mówi� do ciebie, harmonijne wspó��ycie, nale�y zada� pytanie, co� mi tu zgrzyta, to s�owo
d�wi�czy mi w uszach, wygadany itp. Piszesz do�� niestarannie, poprawna pisownia
sprawia ci do�� du�e problemy, poniewa� brzmienie i pisownia s�ów nie zawsze s�
identyczne.

�atwo uczysz si� poprzez s�uchanie i g�o�ne powtarzanie:

� z dyskusji i wyk�adów;

� lepiej rozumiesz to, co czytasz, je�li mo�esz czyta� pó�g�osem;

� s�uchasz lekcji, zamiast j� czyta� lub pisa�;

� powtarzasz zwroty i ca�e zdania na g�os;

� rozwi�zuj�c problem, „g�o�no my�lisz” lub rozmawiasz z innymi.

Uczeniu si� natomiast nie sprzyjaj�:

� ha�as;
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� zbyt d�ugie i szczegó�owe teksty pisane;

� konieczno�� opowiadania o tym, co widzisz, co czujesz;

� zmuszanie do kontaktu wzrokowego i fizycznego.

Kinestetyk
Jeste� uwra�liwiona na dotyk, ruch, odczucia emocjonalne, cz�sto pos�ugujesz si� zwrotami:
bra� co�, trzyma� w gar�ci, ci��ka sprawa, nie czuj� tego, uchwyci� problem, przeformu-
�owa� my�l, twardy jak g�az, trafi� w sedno, przepad� jak kamie	 w wod� itp. Cz�sto ge-
stykulujesz przy mówieniu, jeste� w ci�g�ym ruchu, cz�sto zmieniasz pozycj�. Twoje pi-
smo jest niestaranne, cz�sto masz trudno�ci z ortografi�. Najlepiej zapami�tujesz to, co
sama zrobi�a�, a nie us�ysza�a� czy zobaczy�a�.

W uczeniu si� pomagaj� ci:
� konkretne dzia�ania, prace r�czne;
� odgrywanie i przedstawianie ról;
� mo�liwo�� ruszania si� w trakcie s�uchania;
� nauka w plenerze;
� korzystanie z modeli, obiektów, których mo�na dotkn��, które mo�na poczu� i zoba-

czy�, jak maj� si� one do opisu; uk�adanki z liter i wyrazów;
� mo�liwo�� samodzielnego eksperymentowania.

W nauce przeszkadza ci:
� konieczno�� s�uchania d�ugich wyja�nie�;
� mówienie o tym, co widzisz lub s�yszysz;
� komentarz s�owny w trakcie pokazu;
� zmuszanie do d�ugiego pozostawania w bezruchu.

�WICZENIE DLA CIEBIE

Na podstawie powy�szych informacji odkryj swój w�asny dominuj�cy kana� reprezenta-
cji sensorycznej i przeanalizuj go pod k�tem tego, jakie strategie nauki by�yby dla ciebie
najskuteczniejsze.

Czy jeste� inteligentny inaczej?
Drugi element, który mo�esz efektywnie wykorzysta�, by „podrasowa�” swój proces
uczenia, to twój profil inteligencji. Ameryka�ski profesor Harvardu, psycholog, neuro-
biolog, uznany za jednego ze stu najbardziej wp�ywowych intelektualistów �wiata, Howard
Gardner, odkry� w latach osiemdziesi�tych istnienie wielorakich rodzajów inteligencji.
Wyró�ni� ich siedem. Ostatnio dodano jeszcze trzy.



28 Superskuteczne strategie opanowania j�zyków obcych. Twój prywatny coach

Gardner stworzy� swoj� klasyfikacj� w reakcji na ujednolicony system kszta�cenia,
szko��, w której istnieje zasadniczy, ujednolicony program nauki, zbiór faktów, który
ka�dy ucze� musi opanowa� i który zostanie poddany jednostronnemu testowaniu.
Jednak wiadomo, �e ró�nimy si� mi�dzy sob� zarówno w reakcjach na rzeczywisto��,
jak i w przetwarzaniu informacji na temat tej rzeczywisto�ci. Ka�dej inteligencji mo�na
przypisa� szczególne procesy poznawcze zachodz�ce w obszarze pami�ci, uwagi, per-
cepcji i rozwi�zywania problemów.

— To ciekawe. Rzeczywi�cie, mamy przecie� inn� pami�� do liczb, do twarzy, do
melodii.

— No w�a�nie. Kto� ma znakomite ucho do muzyki — wychwytuje d
wi�ki rozma-
itych instrumentów w orkiestrze, wiernie odtwarza melodi�; kto� inny bardzo wyrazi�cie
wyobra�a sobie przestrzenne figury geometryczne, ma�o tego, mo�e je w umy�le obraca�.
A kto� jeszcze inny sprawnie wychwytuje niuanse j�zykowe, pami�taj�c ró�ne s�owa
i ich synonimy.

Inteligencja jest zdolno�ci� przetwarzania pewnego rodzaju informacji i wynika za-
równo z naszej genetyki, naszego �rodowiska, jak i wcze�niejszych do�wiadcze�.
Obejmuje procesy, które zachodz� w wyspecjalizowanych sieciach nerwowych. U pod�o�a
ka�dego rodzaju inteligencji le�� charakterystyczne dla niej procesy nerwowe.

I co jeszcze ciekawsze, mimo �e spora cz��� naszego potencja�u intelektualnego jest
zapisana w genach, badacze zaobserwowali zjawisko kontekstualizacji inteligencji, opi-
suj�ce, jak kszta�tuje si� ona pod wp�ywem kultury, otoczenia i do�wiadcze�, które s�
naszym udzia�em. To oznacza, �e inteligencj� mo�na rozwija� i kszta�towa�.

Gardner jest przekonany, �e wielorakie ludzkie zdolno�ci s� od siebie niezale�ne.
Je�li na przyk�ad w wyniku urazu którego� obszaru mózgu pewne zdolno�ci zostan�
upo�ledzone, nie wp�ywa to na inne. To tak�e oznacza, �e wysoki poziom zdolno�ci
w zakresie jednej inteligencji, na przyk�ad logiczno-matematycznej, nie wymaga podob-
nie wysoko rozwini�tej innej — na przyk�ad kinestetycznej.

Mo�e te� by� tak, �e kto� nie jest szczególnie uzdolniony w �adnej dziedzinie, ale
po��czenie kilku ró�nych profili inteligencji daje tak� kombinacj�, �e cz�owiek ten
wpasowuje si� w pewn� nisz� i odnosi w tej dziedzinie ogromny sukces.

— Tak, teraz, jak o tym mówi�a�, pomy�la�am sobie, �e to niesamowicie cenna re-
fleksja. Nie musisz by� wybitnie inteligentny w �adnej konkretnej dziedzinie, a mimo to
mo�esz odnie�� sukces. Wiedza o tym, �e jeste�my znacznie bardziej inteligentni, ni�
nam si� wydaje, jest naprawd� niesamowicie uwalniaj�ca. I je�li w te�cie na iloraz inte-
ligencji (IQ) nie zdob�d� du�ej liczby punktów, to dla mnie wy��cznie informacja o tym, �e
moja inteligencja logiczno-matematyczna i przestrzenna, któr� ten test mierzy, nie jest
najlepiej rozwini�ta. I tyle. Teraz wiem, �e my�l� na wiele ró�nych sposobów i prze-
twarzam informacje na ró�nych p�aszczyznach 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:
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� J�zykowa — lubisz s�owa i opowie�ci. Umiesz zapami�tywa� nowe s�owa i opo-
wiada� ca�e historie. Klarownie wyra�asz swoje my�li. Ksi��ki s� dla ciebie wa�-
ne. S�yszysz w g�owie s�owa, jeszcze zanim je wypowiesz lub przeczytasz. Rado��
sprawiaj� ci gry j�zykowe, kalambury; czasem udaje ci si� napisa� co�, z czego
mo�esz by� dumna.

� Matematyczno-logiczna — lubisz liczby, szachy, �amig�ówki. Z �atwo�ci� robisz
obliczenia „w g�owie”. Zwykle lubisz wiedzie�, jak co dzia�a i co sk�d si� bierze.
Twój umys� poszukuje zawsze logicznej sekwencji zdarze�.

� Wzrokowa (przestrzenna) — przyk�adasz wag� do obrazów, kolorów, form. Cz�-
sto co� kre�lisz, rysujesz lub robisz zdj�cia. Zamiast t�umaczy� komu� drog�, wolisz
narysowa� �liczn� mapk�. Rozumiesz po�o�enie figur geometrycznych w prze-
strzeni. Masz �atwo�� rysowania i malowania. Lubisz, kiedy materia�y do nauki
zawieraj� du�o ilustracji. Kiedy �nisz, wyra
nie widzisz obrazy.

� Kinestetyczna (motoryczna) — jeste� dobrze skoordynowana ruchowo, szybko
si� uczysz ró�nych sportów. Du�o gestykulujesz, masz wyrazist� mow� cia�a. Lu-
bisz taniec i czynno�ci manualne, techniczne. Podejmujesz ró�ne formy aktywno-
�ci ruchowej i wtedy cz�sto przychodz� ci do g�owy najlepsze pomys�y. Lubisz
poznawa� rzeczy przez dotyk.

� Muzyczna — lubisz d
wi�ki i rytmy, �atwo rozró�niasz instrumenty; pewnie �ad-
nie �piewasz i nie fa�szujesz. Muzyka mo�e sterowa� twoimi emocjami. By� mo�e
grasz na jakim� instrumencie. Kiedy idziesz ulic� lub jedziesz autem, czasem s�y-
szysz w g�owie fragment jakiej� melodyjki albo d�ingiel reklamowy.

� Intrapersonalna — lubisz zag��bia� si� w siebie i analizowa� mechanizmy swo-
jego post�powania. Doskonalisz si�. Mo�e piszesz pami�tnik. Wa�ny jest dla ciebie
rozwój. Nie przeszkadza ci samotno��. Po�wi�casz czas na medytacj�, refleksj�
i egzystencjalne my�li. Masz wa�ne cele �yciowe i pracujesz wytrwale nad ich osi�-
gni�ciem. By� mo�e jeste� niezale�nym przedsi�biorc�, ale na pewno — masz
niezale�ny umys�.

� Spo�eczna lub interpersonalna — rozumiesz ludzi i lubisz ich towarzystwo. Jeste�
towarzyska i lubisz gry zespo�owe. Tworzysz dobre relacje z lud
mi. Masz kilku
przyjació� i spore grono znajomych. Masz w sobie du�o empatii, dlatego ludzie
cz�sto lgn� do ciebie i przychodz� po rad�. Uwa�a si�, �e umiesz s�ucha�. Wolisz
sp�dza� czas w towarzystwie ni� w samotno�ci i wolisz gry towarzyskie ni� na
przyk�ad samotny jogging.

I trzy dodane ostatnio:
� �rodowiskowa lub przyrodnicza — lubisz �ycie w blisko�ci z przyrod� i lubisz

przebywa� na �wie�ym powietrzu. Masz zwierz�tka domowe, znasz si� na zio�ach
i gwiazdach. Rozumiesz zjawiska pogodowe.
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� Duchowa — lubisz szuka� odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens egzy-
stencji, o nasze miejsce w �wiecie, o warto�ci. Poszukujesz sensu istnienia w ró�-
nych systemach religijnych lub filozoficznych. To dla ciebie wa�na sfera �ycia.

� Praktyczna — jeste� dobrym organizatorem, a logistyka to twoja mocna strona.
Cz�sto kiedy inni dyskutuj�, ty po prostu bierzesz si� do roboty. Lubisz prak-
tycznie rozwi�zywa� trudne problemy, testujesz ró�ne teorie „na �ywych organi-
zmach”.

DZIESI�� METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI MATEMATYCZNO-LOGICZNEJ:

 1. Szukaj rozwi�za� zagadek logicznych.

 2. Anga�uj si� w gry logiczne, rozwi�zywanie krzy�ówek.

 3. Poczytaj w internecie o jakim� zagadnieniu matematycznym.

 4. �wicz wykonywanie drobnych oblicze� w pami�ci.

 5. Zapoznaj si� z informacjami biznesowymi w CNBC Biznes lub innymi finanso-
wymi.

 6. Wybierz si� do oceanarium, planetarium lub muzeum nauki i zapoznaj si� z teo-
riami dotycz�cymi danej dziedziny.

 7. Obejrzyj od czasu do czasu naukowy program dokumentalny na BBC Knowledge
lub Discovery Science.

 8. Obejrzyj, b�d�c w Empiku, czasopisma naukowe, takie jak „Focus”, „�wiat Na-
uki”, „Wiedza i 	ycie”, i wybierz jaki� temat, który ci� zainteresuje, a potem sta-
raj si� go zg��bi�.

 9. W �yciu codziennym stawiaj czo�a wyzwaniom matematycznym — ustal samo-
dzielnie procentow� wysoko�� napiwku w restauracji, oblicz rat� kredytu, pro-
cent sk�adany; oblicz, ile pali na sto kilometrów twój samochód, z jak� �redni�
szybko�ci� jecha�e� przez ostatni� godzin�.

 10. Zastanów si�, czy wiesz, co to jest DNA, dlaczego niebo jest niebieskie, w jaki
sposób dzia�a kuchenka mikrofalowa, dlaczego samolot lata.

DZIESI�� METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI J�ZYKOWEJ:

 1. Przeczytaj jakie� arcydzie�o literatury �wiatowej.

 2. Graj w gry s�owne, kalambury, scrabble, krzy�ówki.

 3. Udaj si� czasem na wyk�ad autora jakiej� ksi��ki, która ci� zainteresuje, lub na
wieczór autorski.

 4. Regularnie odwiedzaj bibliotek� lub ksi�garni�. Chocia� przegl�daj ksi��ki.

 5. Czytuj regularnie swój ulubiony magazyn kolorowy.
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 6. B�d�c w Empiku, zwró� uwag� na tytu�y, których wcze�niej nie zauwa�a�e� —
„Zeszyty Literackie”, „Akcent”, „Topos” — i przejrzyj je.

 7. Naucz si� szybkiego czytania samodzielnie lub na warsztatach.

 8. Codziennie staraj si� opowiedzie� innym (lub w�asnemu 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 b�dziesz musia� si� nauczy�.
Samo bieganie to za ma�o. Chodzi o opanowanie nowych schematów ruchowych.

 2. Kiedy �wiczysz, staraj si� wy�apa� pomys�y, które przychodz� ci do g�owy.

 3. Raz czy dwa spróbuj r�kodzie�a — stolarstwo, szyde�kowanie, tkactwo, garncar-
stwo — i sprawd
, jak to na ciebie wp�ywa.

 4. Zapisz si� koniecznie na tak modne teraz kursy ta�ca lub gry na jakim� instru-
mencie; mo�esz te� „�wiczy�” w domu.

 5. Kiedy widzisz ciekawy, rzadki lub stary przedmiot — dotknij go i poczuj jego
tekstur�, g�adko�� lub chropowato��, temperatur�, stopie� twardo�ci.

 6. Pobaw si� czasem z dzieckiem w pisanie palcem liter na plecach i ich zgadywanie.

 7. Poddaj si� raz na jaki� czas masa�owi lub opanuj t� sztuk� samodzielnie i wczuwaj
si� w swoje cia�o podczas tego rytua�u.

 8. Kiedy idziesz na spacer, staraj si� „wczu�” stopami w teren, ale te� ws�ucha� w swój
krok, poczu�, co robi twoje cia�o w ruchu, jak uk�adaj� si� d�onie, ramiona, plecy,
szyja, g�owa.

 9. Kiedy prze�ywasz jakie� emocje, ws�uchaj si� w doznania pochodz�ce z g��bi
twojego cia�a („motyle w brzuchu”, zaci�ni�te szcz�ki, w�ze� w gardle, spocone
d�onie, rozpieraj�ce uczucie w klatce piersiowej, lekko�� ca�ego cia�a, mi�kkie
nogi itp.).

 10. Oddawaj si� �wiczeniom relaksacyjnym, napinaj�c i rozlu
niaj�c kolejno wszyst-
kie mo�liwe mi��nie twarzy i ca�ego cia�a.

DZIESI�� METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI WIZUALNO-PRZESTRZENNEJ:

 1. Wycinaj z kolorowej prasy ró�ne ciekawe zdj�cia 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 kszta�t.

 3. Kiedy si� ubierasz, staraj si� odpowiednio przemy�le� i podobiera� kolory.
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 4. Wybierz si� na wycieczk� do obcego miasta i staraj si� zapami�ta� jak najwi�cej
szczegó�ów krajobrazu, by obra� w�a�ciw� drog� powrotu na parking lub do re-
stauracji.

 5. Narysuj komu� plan swojego mieszkania i umeblowania i popro�, �eby porówna�
to ze stanem faktycznym.

 6. Rozwi�zuj rebusy, uk�adaj puzzle.

 7. Kiedy si� bezczynnie wylegujesz, poobserwuj chmury i dostrze� w nich ró�ne
obrazy.

 8. Spróbuj rysowa�, malowa�, szkicowa�, kopiowa�, kaligrafowa�.

 9. Naucz si� robi� ciekawe zdj�cia, wy�apuj�c w s�siedztwie interesuj�ce szczegó�y
architektury, przyrody, ludzi.

 10. Zamiast t�umaczy� komu� drog�, poj�cia, koncepcje, tworzy� listy — narysuj to.

DZIESI�� METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI MUZYCZNEJ:

 1. Staraj si� jak najcz��ciej 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 s�uchu, testuj�c
kolejne klawisze.

 4. Cz�sto s�uchaj w domu przeró�nych rodzajów muzyki — wypróbuj tak�e te, które
nie nale�� do twoich ulubionych.

 5. Chod
 na koncerty, musicale.

 6. Kiedy jeste� w Empiku, wybierz jak�� p�yt�, która z jakiego� powodu ci� zainspi-
ruje, i ods�uchaj j� na miejscu przez s�uchawki.

 7. Kiedy idziesz z kim� na spacer po lesie czy pla�y, we
 t� osob� za r�k�, a sam
zamknij oczy. Pozwól, �eby ona ci� prowadzi�a, a ty w tym czasie ws�uchuj si�
w d
wi�ki dochodz�ce ze �wiata.

 8. Kiedy jeste� w supermarkecie, zwracaj uwag� na muzyk�, która ci� tam otacza.

 9. Je�li chodzisz do ko�cio�a, bierz udzia� w zbiorowym �piewaniu pie�ni ko�ciel-
nych lub kol�d; mo�esz te� zapisa� si� do chóru.

 10. Pos�uchaj raz na jaki� czas utworu muzyki klasycznej, na przyk�ad Koncertów
brandenburskich Bacha, Czterech pór roku Vivaldiego, i ws�uchaj si� w poszcze-
gólne instrumenty, wyobra�aj�c sobie jednocze�nie, jaka opowie�� kryje si� za
ich gr�. Polecam zamkn�� oczy.
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DZIESI�� METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI INTRAPERSONALNEJ:

 1. Wykrój kilka chwil w ci�gu dnia dla siebie, by samotnie posiedzie� w komplet-
niej ciszy, nic nie robi� i pozwoli� my�lom na bez�adny przep�yw. Baaaardzo mi�e
i zdrowe. �

 2. Zwracaj uwag� na swoje sny, zapisuj je lub staraj si� zinterpretowa�.

 3. Regularnie prowad
 dziennik, by zapisywa� w nim swoje przemy�lenia i refleksje
dotycz�ce swego �ycia.

 4. Stawiaj sobie cele rozwojowe. Pomy�l, jakim cz�owiekiem chcia�by� si� sta�, i id
 t�
drog�.

 5. Naucz si� asertywno�ci, buduj�c silne Ja.

 6. Planuj w�asne przyjemno�ci i nagrody i koniecznie realizuj te plany.

 7. Raz na jaki� czas wybierz si� samotnie na weekend lub wakacje.

 8. Znajd
 w�asny sposób na samodzielne i indywidualne sp�dzanie wolnego czasu
— basen, spacery, jazda konna, �y�wy, fotografia.

 9. Dbaj o swój wizerunek i �wiadomie go twórz i kszta�tuj.

 10. Stwórz tablic� w�asnego �ycia, na której umie�cisz wa�ne dla siebie sentencje,
obrazy, zdj�cia, wycinki, symbole.

DZIESI�� METOD ROZWIJANIA INTELIGENCJI INTERPERSONALNEJ:

 1. Kiedy jeste� w miejscu publicznym, nawi�� rozmow� z obcymi lud
mi na b�ahy
temat.

 2. Zg�o� si� jako wolontariusz do pomocy ludziom potrzebuj�cym.

 3. Zapraszaj go�ci do swojego domu, by wspólnie gotowa�, gra� w gry, ogl�da� filmy,
je��.

 4. Wyjed
 na zorganizowany tematyczny wyjazd grupowy, podczas którego b�-
dziesz musia� dzieli� z kim� pokój i czas.

 5. Wst�p 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 s�uchania i zacznij
wprowadza� te zasady w �ycie.

 7. Uczestnicz w �yciu swojej rodziny, lokalnej spo�eczno�ci.

 8. Kiedy ogl�dasz film obyczajowy, skup si� na relacjach ��cz�cych poszczególnych
bohaterów.

 9. Wychod
 pierwszy z inicjatyw� kontaktu — podtrzymuj nawet bardzo stare wi�zi.

 10. Nie odmawiaj, gdy kto� ci� zaprasza. Na spotkanie id
 tym ch�tniej, im mniej
osób znasz.
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Ka�dy ma kilka rodzajów inteligencji. �wiadomo�� tego, które z nich stanowi� twoje
mocne strony, pozwoli ci uczy� si� du�o szybciej i efektywniej.

Zastanówmy si�, jak wiedz� o swoim typie inteligencji mo�esz wykorzysta� praktycznie
w nauce j�zyka obcego.

Co spowalnia, a co przyspiesza twoj	 nauk�?

� Inteligencja j�zykowa — tu w�a�ciwie nie ma �adnego problemu ani w�tpliwo-
�ci. Taka osoba nie b�dzie mia�a �adnych problemów z czytaniem tekstów, nawet
powa�nej literatury, z zapami�tywaniem i kojarzeniem s�ów. B�dzie si� ch�tnie
uczy� j�zyka obcego i �adna metoda nie powinna sprawia� jej k�opotów. atwo j�
zmotywowa� ró�nymi ciekawymi opowie�ciami. Metoda s�ów zast�pczych w opano-
waniu s�ówek da uj�cie kreatywno�ci lingwistycznej, a praca z filmem pozwoli
�atwiej kojarzy� s�owa z obrazami. Zawsze po zako�czeniu lekcji mo�e formu�owa�
krótk� notatk�, a tak�e uczy� si� na pami�� dialogów i krótkich tekstów.

� Matematyczno-logiczna — kto� taki pewnie ch�tnie b�dzie si� uczy� wszystkich
zawi�o�ci gramatycznych, bo tu wykorzysta logiczne my�lenie i schematy. Dla ta-
kiej osoby najlepsza b�dzie nauka j�zyka poprzez �amig�ówki, krzy�ówki, szarady,
dobieranie s�ów w pary, uczenie si� s�owotwórstwa. Jej wypowiedzi nie b�d� tak
kwieciste, jak kogo� z wysoko rozwini�t� inteligencj� j�zykow�, ale za to super-
poprawne gramatycznie.

Dobrze, by taka osoba uczy�a si� angielskiego w oparciu o teksty po�wi�cone
jakim� badaniom lub odkryciom naukowym, w których podane s� statystyki i liczby.
W materiale, którego si� uczy, niech szuka podobie�stw lub ró�nic.

� Wzrokowa (przestrzenna) — najlepiej, by taka osoba uczy�a si� poprzez ryso-
wanie, komiksy, nadawanie s�owom ró�nych kolorów i odcieni, form, kszta�tów.
Je�li chce na przyk�ad zapami�ta� tekst, niech tworzy w wyobra
ni ca�e sekwen-
cje obrazów. Idealne b�dzie robienie notatek i segregowanie materia�u poprzez
mapy my�li. Dobrze, je�li taka osoba mog�aby si� uczy� j�zyka w oparciu o materia�y
zwi�zane z malarstwem, architektur�, rze
b�. Powinna otacza� si� plakatami lub
ciekawie zaprojektowanymi kartkami ze s�ówkami. Bardzo polecam prac� z fiszkami
i s�ownikami obrazkowymi. Dobre jest tak�e tworzenie tablic wizualnych dla
opanowania nowych zagadnie�.

� Motoryczna (kinestetyczna) — dla takiej osoby nauka to dzia�anie — to mo�e
by� rysowanie, ale tak�e odtwarzanie dialogu w parach — z wczuciem si� w rol�
i pe�nym aktorstwem: mimik�, j�zykiem cia�a; w szkole lub na kursie polecam
chodzenie po klasie i robienie �wicze� typu znajd� kogo�, kto…. Dobrze, by
podczas uczenia si� s�ówek taka osoba mog�a dotkn�� okre�lonych przedmiotów
— je�li uczy si� o ubraniach, id
cie do sklepu i nazywajcie to, co wisi na wieszakach;
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id
cie do spo�ywczaka, jubilera itd. Dobra jest nauka w ruchu. Kiedy biegasz
albo jedziesz na rowerze, powtarzaj materia�, ods�uchuj, przypominaj sobie to,
czego nauczy�a� si� ostatnio. Wbrew ogólnie przyj�tym opiniom rozwijaj�ce
mog� by� te� gry komputerowe. Powinny zawiera� obcoj�zyczne s�ówka i zwroty
i by� absolutnie pozbawione gwa�towno�ci i brutalno�ci.

� Muzyczna — mo�na spróbowa� uczenia metod� sugestopedii z wykorzystaniem
muzycznych koncertów aktywnych i pasywnych. Podczas zdobywania wiedzy, w fa-
zie aktywnej, czyta si� nowy tekst w rytm muzyki, g�o�no i wczuwaj�c si� w kli-
mat. Po chwili relaksu nagrywamy na magnetofon to, jak sami odczytujemy tekst,
wolniej, w rytm spokojniejszej muzyki, która dochodzi z drugiego magnetofonu.

Nast�pnie znajdujemy sobie ciche miejsce na relaks i ods�uchujemy swoje
nagranie. Pozwalamy, by tekst i muzyka wp�ywa�y w nas niby od niechcenia.
Nie wysilamy specjalnie swojej �wiadomo�ci. Mo�na ods�ucha� nagranie kilka ra-
zy i oderwa� si� od nauki, na przyk�ad zabra� si� za inne czynno�ci domowe. Fa-
za konsolidacji materia�u odbywa si� samoistnie, czyli bez twojego udzia�u. Nagle
okazuje si�, �e nauczy�a� si�, nie wiadomo kiedy.

Bardzo pomocne jest te� uczenie si� j�zyka poprzez piosenki (konkretn� me-
tod� mo�esz pozna� na warsztacie „Angielski raz na zawsze”) albo w ogóle ucze-
nie si� przy muzyce. Frazom, które masz do zapami�tania, przypisz konkretny
rytm albo ulubion� melodi�.

� Intrapersonalna — poniewa� takie osoby z natury zajmuj� si� samodoskonale-
niem, nie sprawi im trudno�ci samodzielna praca, wczytywanie si� w ciekawe
teksty zwi�zane na przyk�ad z rozwojem lub motywacj�; psychozabawy, kwizy,
biografie lub pami�tniki b�d� doskona�ym materia�em do pracy dla takich osób.

Kto� o silnej inteligencji intrapersonalnej b�dzie na pewno z ochot� sam pro-
wadzi� pami�tnik, pisa� listy do nauczyciela, w których b�dzie zapisywa� swoje
nastroje i my�li, ucz�c si� w ten sposób wielu nowych przymiotników i zwrotów.

Je�li jeste� osob� o rozwini�tej inteligencji intrapersonalnej, mo�esz mie� za-
hamowania w kontaktach z innymi w obcym j�zyku, dlatego zanim staniesz przed
takim zadaniem, musisz stworzy� sobie komfortowe warunki. Zach�caj si� do
mówienia… do samej siebie.

Interpretuj i opowiadaj sobie w obcym j�zyku w�asne sny i my�li.

� Spo�eczna lub interpersonalna — dla takich osób najlepsza jest nauka w grupie
— du�o rozmów w parach, grupach i z nauczycielem na forum. Taka osoba na
ogó� mówi do�� sporo i p�ynnie, nie przejmuj�c si� b��dami. Umie te� by� do-
brym s�uchaczem, wi�c nauka z ni� jest bardzo korzystna dla obydwu stron. Po-
winna uczy� si� przez rozmow�, gry zespo�owe, dialogi sterowane. Nie nale�y jej
zam�cza� zawi�o�ciami gramatycznymi — dla niej liczy si� jako�� relacji z dru-
gim cz�owiekiem. Je�li jeste� tak� osob�, mo�esz �wiczy� j�zyk, ogl�daj�c sitcomy,
czytaj�c artyku�y po�wi�cone modzie lub zwi�zkom. To twoja bajka. Organizuj
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imprezy, na których j�zykiem obowi�zuj�cym b�dzie drugi j�zyk. Zaanga�uj si�
w dzia�alno�� „pen clubu” i prowad
 korespondencj� e-mailow� w j�zyku obcym.

� �rodowiskowa — w tym przypadku �wietne b�d� lekcje na �onie przyrody.
Taka osoba powinna czyta� artyku�y z serii Discovery. Ch�tnie b�dzie przygo-
towywa� prezentacje o zwierz�tach, ro�linach, zjawiskach naturalnych. Dobrze
nauczy si� s�ówek i poj�� zwi�zanych z budow� cia�a cz�owieka, fizjologi� i biolo-
gi�, zjawiskami atmosferycznymi.

� Duchowa — osoba o wysokim poziomie inteligencji duchowej ma bardzo jasno
okre�lony system warto�ci i zasady. Nie powinna mie� wi�kszego problemu z wywi�-
zywaniem si� z powierzonych jej zada�. Jest na ogó� sumienna i ch�tna do dzia�ania,
wi�c zdyscyplinowane pod��anie za tokiem nauczania powinno by� dla niej �atwe.
Dobrze, by zaanga�owa�a si� w dyskusje — w których zwykle dostrzega racje
obu stron — i mia�a mo�liwo�� otwartego wyg�aszania i obrony swoich pogl�-
dów. Taka osoba dobrze uczy si� zarówno w grupie, jak i samodzielnie.

� Praktyczna — dobra organizacja czasu i ca�ego „naukowego” przedsi�wzi�cia
pozwala osobie o dominuj�cej inteligencji tego typu znakomicie zrealizowa� pla-
nowane dzia�ania. Sprawdzanie ró�nych teorii w praktyce, szukanie i proponowanie
rozwi�za� sprawiaj�, �e zarówno gramatyka, s�ówka, jak i komunikowanie si�
z innymi s� �wiczone jednocze�nie. Dla takiej osoby wa�ne jest demonstrowanie
umiej�tno�ci i skutecznych rozwi�za�. A to z kolei owocuje tym, �e dobrze radzi
sobie, gdy napotyka trudno�ci i bariery w uczeniu si�.

— Wiesz co, Julita, oczywi�cie s�ysza�am o inteligencjach wielorakich. I cz�sto, pra-
cuj�c z dzie�mi, obserwuj� je pod tym k�tem. Ale jako� dziwnie nigdy nie przysz�o mi
do g�owy, �eby zastosowa� t� wiedz� w odniesieniu do siebie. I do swojej nauki — po-
wiedzia�am szczerze zdumiona.

— Je�li obserwujesz dzieci pod k�tem inteligencji wielorakich, na pewno zauwa�y-
�a�, �e jeden, dominuj�cy profil jest cz�sto tym, który jest pog��biany i „�wiczony” naj-
cz��ciej. To z jednej strony dobrze. Ale warto te� z ciekawo�ci zaj�� si� pozosta�ymi.
Mo�e si� okaza�, �e s� w tobie, ale nie ujawniaj� si�, bo nie by�y rozwijane.

Przy rozwijaniu danego profilu inteligencji dobrze jest uzbroi� si� w wytrwa�o��,
cierpliwo�� i ciekawo��. Wed�ug filozofa Alfreda Northa Whiteheada zdobywanie przez
nas wiedzy przebiega w trzech etapach. adnie je nazwa�:

� okres romansu — to okres pasji, entuzjazmu, �ywio�owego zaanga�owania si�
w nauk�;

� okres precyzowania — to etap, w którym trzeba wykrzesa� z siebie mas� energii
i dyscypliny, by zg��bia� dziedzin� w nowy sposób i zdobywa� nowe umiej�tno�ci
prowadz�ce do mistrzostwa;



Przygotuj si� do nauki — zagruntuj p�ótno 37

� okres uogólniania — kiedy now� wiedz� przenosimy na grunt naszego codzien-
nego �ycia.

Dlatego tak wa�ne jest poszukiwanie wsparcia na zewn�trz i odnalezienie pok�adów
zaanga�owania wewn�trz. Ale o tym pó
niej.

Tak naprawd� zdumia�o mnie nie to, �e pozna�am jak�� tajemn� wiedz�, ale to, �e
nigdy wcze�niej nie wpad�am na to, �e mo�e stosujemy niew�a�ciwe strategie uczenia
si�. Takie, które akurat w naszym indywidualnym przypadku nie dzia�aj� najlepiej. Bo
przecie� ka�dy z nas uczy si� troch� inaczej. Ciekawe.

— W takim razie zobaczmy, co mo�esz zrobi� z t� wiedz� teraz — powiedzia�a Julita
i u�miechn��a si� szelmowsko. Wiedzia�am, �e to dla mnie chwila prawdy i czas pracy.

— Z tego, co mi przed chwil� wy�o�y�a�, rozumiem, �e chyba najbli�ej mi do typu
inteligencji j�zykowej. Uwielbiam gada� do ludzi, zwierz�t i kwiatów. Przychodzi mi to
�atwo i na ogó� ludzie rozumiej�, co mówi�.

— A kwiaty?
— Za�o�� si�, �e te�. Gorzej z Czik�. Ona ma swoje w�asne teorie na temat wspó��y-

cia z nami, nie zawsze zbie�ne z naszymi. Poza tym mam te� dobrze rozwini�t� inteli-
gencj� przestrzenn� (wzrokow�). No i interpersonaln�. Lubi� wymian� my�li z innymi
lud
mi.

— A jeste� wzrokowcem, s�uchowcem czy kinestetykiem?
— My�l�, �e na pewno wzrokowcem i troch� kinestetykiem. Czy to mo�liwe, �e

mo�na mie� troch� tego i tego?
— Z regu�y tak jest. Tak zwanych czystych typów jest procentowo bardzo niewiele.

A gdyby� mia�a teraz wybra� dla siebie najskuteczniejsze sposoby nauki, co by� wybra�a?
— Du�o czytania, rysowania, mówienia do siebie i rozmów z innymi w grupie. Pewnie

te� odgrywanie ról, z zachowaniem mimiki i ruchu. S�ówek uczy�abym si� za pomoc�
map my�li i fiszek, które robi�abym sama. Do dialogów rysowa�abym historyjki obraz-
kowe i, patrz�c na nie, stara�abym si� mówi�. Na pewno bardzo chcia�abym ogl�da�
filmy i uczy� si� z nich.

— �wietnie. W takim razie jeste� ju� w pe�ni gotowa, �eby pozna� najskuteczniejsze
techniki opanowania j�zyka obcego. Przez wszystkie przeprowadz� ci� krok po kroku,
jak tylko sko�czymy si� zajmowa� twoj� psychik�.

�WICZENIE DLA CIEBIE

Zidentyfikuj swój dominuj�cy profil inteligencji i dominuj�cy kana� reprezentacji senso-
rycznej. Okre�l inne, dodatkowe. Dobierz najskuteczniejsze dla siebie metody, oceniaj�c je
pod k�tem inteligencji wielorakich. Oce�, które z nich z powodzeniem ju� stosujesz,
a które dopiero zaczniesz stosowa�. Powodzenia!



Notatki

asedzielewski
Prostokąt
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