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Wstęp 
 

 Jeśli masz przed sobą tę książkę, to prawdopodobnie nie stoi 

za tym przypadek. Planujesz rozpocząć naukę języka obcego, albo już 

jesteś w trakcie i chcesz znaleźć odpowiedzi na trapiące się 

problemy. Z pewnością znajdziesz tutaj większość z nich.  

 Nauka języków jest dość skomplikowana (co nie znaczy, że 

trudna). Dlatego spojrzymy na ten proces z wielu różnych punktów 

widzenia. Dowiesz się m.in: 

✓ jakie błędy nieświadomie popełnia większość osób, 

✓ jak znaleźć odpowiedniego nauczyciela i jak z nim pracować, 

✓ jak twój mózg lubi uczyć się języków, 

✓ jak zaplanować proces nauki i wyznaczyć optymalne cele,  

✓ z jakich narzędzi warto korzystać. 

 To wszystko ma sprawić, że nauka języków stanie się dla 

ciebie przyjemnością, nawet jeśli w tej chwili frustrujesz się i uparcie 

twierdzisz, że nie masz do tego talentu.  

 Nie spodziewaj się natychmiastowych efektów od razu. Nie 

ma magicznych tabletek na odchudzanie czy budowę umięśnionej 

sylwetki. Nauki języków również to dotyczy. Dojście do 

zaawansowanego poziomu pewnie zajmie ci kilka lat. Najważniejszy 

jest stabilny, regularny progres.  

Przeczytanie tej książki to na pewno dobry krok w stronę 

sukcesu. Ale to tylko pierwszy krok. To od ciebie zależy, czy 

wdrożysz te porady w swój proces nauki. Osiągniesz dużo lepszy 
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efekt jeśli zastosujesz porady tylko z jednego rozdziału, niż gdybyś 

miał przeczytać całą książkę kilka razy i nie zmienić nic.  

Pamiętaj też, że wydane przez ciebie pieniądze nie 

ograniczają się jedynie do tej książki. Jeśli uznasz, że pominąłem coś, 

co jest dla ciebie istotne, zawsze możesz skontaktować się ze mną 

mailowo. Obiecuję, że postaram się pomóc :) 
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Powodzenia! 
 

 To już ostatni rozdział. Za chwilę skończysz czytać tę książkę. 

Mam nadzieję, że porady, które w niej zawarłem okazały się 

przydatne. Pamiętaj jednak, że nic się nie zmieni jeśli nie zastosujesz 

ich w praktyce. 

 Myślę, że nie będziesz się już dłużej zasłaniać brakiem talentu 

lub innymi wymówkami, które, jak już wiesz, nie mają żadnego 

związku z rzeczywistością. Wiesz również, że nauka języków obcych 

wcale nie musi być trudna, pod warunkiem, że zadbasz o 

odpowiednie podejście mentalne oraz zastosujesz najskuteczniejsze 

strategie. 

 Przed tobą fascynująca droga. Znajomość języków obcych 

otworzy ci wiele drzwi, które dla większości na zawsze pozostaną 

zamknięte. Kiedy dowiesz się, co czeka na ciebie za nimi 

uświadomisz sobie, że ta książka była jedną z najlepszych inwestycji 

w twoim życiu.  

 Możesz wracać do tej książki tak często, jak będziesz tego 

potrzebować. Za każdym razem, kiedy poczujesz, że masz jakieś 

trudności i coś nie idzie tak, jak sobie zaplanowałeś, poszukaj 

odpowiedzi tutaj. Jeśli jej nie znajdziesz, możesz skontaktować się ze 

mną mailowo (mail@blingo.pl) lub w mediach społecznościowych. 

Odpowiem na każde pytanie, które dostanę. Jeżeli nie będę w stanie 

udzielić wyczerpującej odpowiedzi (bo na przykład nie znam języka, 

którego się uczysz), przekieruję cię do właściwej osoby. 

 Kiedy osiągniesz już zadowalające efekty, koniecznie się nimi 

pochwal. Opublikuj na swoim profilu społecznościowym post, w 
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którym opowiesz, co udało ci się osiągnąć. Koniecznie oznacz 

fanpage „Blingo”! Wtedy będę mógł to zobaczyć i odezwę się do 

ciebie z miłą niespodzianką! 
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