
OD: Katarzyna Szafranowska

Witaj Przyjacielu,

Wakacyjny, trzeci numer „DaVinci News” przynosi 
Ci kolejną porcję motywacji, dzięki jednej 
z najjaśniejszych gwiazd rozwoju osobistego.

Wielu zna go z “Sekretu”, gdzie przedstawia Prawo 
Przyciągania, lecz niewielu tak naprawdę wie, jak 
wiele wspaniałych i inspirujących myśli na temat 
osiągania celów ma do zaoferowania Bob Proctor.

Czytaj i korzystaj z energii, radości i mocy, jaką 
przekazał w książce “Urodziłeś się bogaty”. A gdy 
już znajdziesz, coś co Cię zafascynuje, podziel 
się tym z bliskimi, aby całe dobro wróciło do Ciebie 
pomożone tysiąckrotnie.

Wszelkie opinie i informacje ślij na adres: kasia@synergia.org.pl
Podziel się swoimi spostrzeżeniami na temat tego numeru na blogu Synergii »
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Bob Proctor  - od czytelnika do milionera!

Jeśli  oglądałeś  “The  Secret”  to  znasz  go  doskonale. 

Spokojny, uśmiechnięty i z olbrzymią energią od ponad 

40  lat  pokazuje  jak  wielki  potencjał  tkwi  w  każdym 

człowieku. Uczy przede wszystkim obfitości i strategii 

jak stać się bogatym.

W latach 60 Bob, jeszcze jako nastolatek porzucił szkołę średnią i zaczął 

pracować.  Najlepsza praca,  jaką udało mu się znaleźć to praca w straży 

pożarnej,  gdzie  zarabiał  4000 $ rocznie.  Jednak nie  utrzymał  się  tam  

i popadł w długi. Był to czas, gdy dodatkowo zachorował i był w depresji. 

Wtedy przyjaciel pokazał mu pewną książkę...  

Teraz Bob Proctor jest jedną z najbardziej znanych gwiazd na firnamencie 

rozwoju osobistego i motywacji. Przeszkolił tysiące ludzi, którzy osiągają 

spektakularne  sukcesy  realizując  swoje  najskytsze  marzenia.  Na  swoim 

przykładzie pokazuje, że można stać się bogatym, jeśli tylko wie się jak to 

zrobić.

Książka,  która  zmieniła  jego  życie  na  zawsze  to:  “Think  and  Grow 

Rich”  (“Myśl  i  bogać  się”)  Napoleona  Hilla,  którą  Tobie  także 

gorąco  polecam.   Gdy  Bob  ją  przeczytał  ujrzał  siebie  i  świat  w  innym 

świetle. Mając 26 lat, zmienił swoje życie o 180 stopni.

Praktycznie  od  razu  podjął  działanie  i  założył  własny  biznes  związany  

ze sprzątaniem biur. Szybko rozwinął go w międzynarodową działalność, 

co  przyniosło  mu  znaczne  dochody.  Rok  po  przeczytaniu  książki  Hilla 

zarabiał  już  rocznie  100  000$,  a  w  ciągu  drugiego  roku  jego  dochody 

przekroczyły 1 milion$. 
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Kilka  lat  później  poznał  swojego  mentora  Earla  Nightingale.  Earl 

pokazał  mu w jaki  sposób może zarobić na książce,  która zmieniła jego 

życie.  Przeniósł  się  do  Chicago  i  został  dyrektorem  ds.  sprzedaży  

w  Nightingale-Conant.   Kilka  lat  prowadził  szkolenia  dla  firmy,  ucząc  

się od Earla i innych trenerów. 

Jednak  wkrótce  założył  swoją  własną  firmę  szkoleniową  “Life  Success 

Productions”,  która  do  dziś  sprzedaje  seminaria,  książki  i  programy  

z wielkim sukcesem. 

Bob Proctor nie nauczy Cię, gdzie masz pójść i co zrobić, aby zarobić duże 

pieniądze.  Nauczy  Cię  jednak,  że  możesz  zarobić  pieniądze  na  tym,  

co zechcesz, jeśli tylko wiesz jak to zrobić. 

Piękny cytat,  który podsumowuje całą filozofię Boba Proctora pochodzi  

z “Myśl i Bogać się” Napoleona Hilla i brzmi:

“  Nie  staniesz  się  bogaty  przez  robienie  określonych  rzeczy. 

Będziesz bogaty, gdy będziesz robił rzeczy w określony sposób” 
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Bob Proctor “Urodziłeś się bogaty”

Autor: Katarzyna Szafranowska

Co by było, gdybyś wiedział, że różnica między 

Tobą, a miliarderem jest cienka jak ostrze 

brzytwy? 

Masz czasem wrażenie, że żyjemy w świecie podziałów? Bogaci i biedni, 

podróżujący i siedzący w domach, wykształceni i wtórni analfabeci, sławni 

i przeciętni, osiągający sukcesy i mierni zjadacze chleba.

Dla wielu granica nie do przejścia. My i oni. Przepaść.

Ale czy  na pewno tak wiele  różni  bogatych i  biednych,  wygrywających  

i “przegranych”?

Bob Proctor w swojej książce pokazuje niezwykłe przykłady ludzi, którzy 

osiągnęli sukces i tych, którzy poddali się po jednej próbie. Jednocześnie 

stawiając tezę, że różnica między nimi jest tak cienka jak ostrze brzytwy.

Rozmawiam często  z  ludźmi i  opowiadam o tym,  co  robię:  o  Synergii  

i planach na zmianę systemu edukacji. A gdy proponuję im, aby i oni poszli 

za  swoimi  marzeniami,  często  mówią:  “Wiesz,  ty  masz  wiedzę,  umiesz 

szybko  czytać,  pisać  artykuły  i  ebooki  a  ja  nie!”  I  myślą,  że  uda  

im się wymigać, ale nie ze mną te numery...

Gdyby  podliczyć  wszystkich  trenerów  szybkiego  czytania  w  Polsce  

to  wyszło  by  min.  tysiąc  osób.  I  w  zasadzie  żaden  z  nich,  mimo,  

że ma podobną jak ja wiedzę i doświadczenia nie wpadł na to, aby zacząć 

dzielić się tym z innymi poprzez Internet. A przecież mogą to zrobić!

Widzisz,  granica  między  mną  i  nimi  jest  cienka.  Ja  po  prostu 
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zdecydowałam się działać i robię to konsekwentnie. Oni pewnie też wpadli 

na ten pomysł, lecz coś ich powstrzymało.

Jedna  osoba  ma  pomysł  i  jest  bliska  realizacji,  a  druga  ma  pomysł  

i  go  realizuje.  Ktoś widzi  szansę,  a  ktoś ją  wykorzystuje.  Ktoś  “prawie” 

kończy zadanie, a inny je finalizuje. I tak jak w reklamie... “prawie” robi 

wielką różnicę.

Ta różnica decyduje  o  tym,  jakie  rezultaty  osiągasz  i  po której  stronie  

się znajdujesz. Bob Proctor pokazuje to bardzo jasno w swoim bestsellerze.

W  1976  na  Olimpiadzie  w  Montrealu  miał  miejsce  dramatyczny  bieg. 

Ośmiu  finalistów  zmierzyło  się  w  biegu  na  dystansie  100  m.  Różnica 

między  złotym  medalistą  a  biegaczem,  który  przybiegł  na  metę  ostatni 

wynosiła  tylko  0,1 sekundy.  Prawdopodobnie,  gdybyś  wtedy  ogląda  tę 

Olimpiadę miałbyś lekką konfuzję w ocenie na oko kto wygrał, a kto był 

ostatni.

Co zatem zdecydowało o różnicy między pierwszym a ostatnim?

Bob  Proctor  mówi,  że  każdy  może  stać  się  człowiekiem  sukcesu,  pod 

warunkiem,  że  wie,  co  stanowi  tę  różnicę  i  jest   zdeterminowany,  aby 

osiągać postawione cele.

Dla  jednego tą  różnicą  będzie  podjęcie  decyzji,  aby  działać  dalej  nawet 

mimo wcześniejszego niepowodzenia. Dla drugiego poświęcenie 10 minut 

dziennie więcej na naukę.

Cokolwiek  będzie  to  dla  Ciebie,  pamiętaj  o  koncepcji  “podjęcia 

kolejnego wysiłku”. To termin wzięty z psychologii sportu i oznacza,  

że  nawet  jeśli  zawodnik  zostanie  zatrzymany  przez  drużynę  przeciwną, 

powinien  zawsze   podjąć  kolejną  próbę  przedarcia  się  przez  obronę  

i zaatakować powtórnie.

Czy zdarzyło Ci się kiedyś oglądać mecz, w którym drużyna przegrywająca 

zdawała się  nie dostrzegać własnej  „porażki”  i  podejmowała bezustanne 
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wysiłki, aby zdobyć choć jeden punkt więcej? Nawet gdy ten jeden punkt 

nic nie zmieniał? Tak właśnie buduje się silną drużynę i silny charakter.

Zobacz  jak  wielkie  zmiany  czekają  na  Ciebie,  gdy  już  wykorzystasz  

to mentalne nastawienie.  Za każdym razem zrób tylko (i aż) 3-4% 

więcej  niż  zakładałeś.  Ten  niewielki  wysiłek  w  danym  momencie 

zaaowocuje wielką zmianą Twoich rezultatów na dłuższą metę.

Niełatwo zmienić od razu stare nawyki i stać się idealnym w planowaniu, 

ustalaniu  celów  i  działaniu.  Lecz  jeśli  wprowadzisz  zmiany  małymi 

krokami i konsekwentnie utrzymasz większą o 3% efektywność działań to 

nim się obejrzysz, inni będą pytać Cię jak osiągasz taką skuteczność.

Zacznij od prostych rzeczy:

● zamiast  radia słuchaj  w samochodzie lub autobusie audiobooków 

rozwojowych lub nagrań ze szkoleń,

● w  toalecie  połóż  słownik  z  języka  obcego,  którego  się  uczysz  

i w trakcie posiedzenia naucz się 1-2 słówek,

● ćwicz swoją pamięć stojąc w kolejce czy w poczekalni i układając  

w głowie nowe słowa z liter długiego wyrazu np. krasnoludek,

● czytaj  ze  wskaźnikiem  (palcem)  podkreślając  czytany  tekst,  

aby przeczytać więcej w krótszym czasie,

● wstawaj godzinę wcześniej i czytaj rozwojowe książki,

● wieczorem  podsumuj  wszystko,  co  udało  Ci  się  w  trakcie  dnia  

i podziękuj sobie za to,

To tylko niektóre z małych zmian, jakie możesz wprowadzić, aby podnieść 

swoją  skuteczność  i  rozwinąć  się  jeszcze  bardziej.  Na  pewno  w  trakcie 

czytania przyjdzie Ci do głowy jeszcze wiele  pomysłów na małe zmiany, 

które robią dużą różnicę w rezultatach.
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Pamiętaj,  że  różnica między ludźmi sukcesu,  a tymi którzy  się  poddali  

to  tylko  3-4%!  Tak  mało  potrzeba,  abyś  w  perspektywie  średnio  

i długoterminowej osiągał to o czym inni tylko marzą sięgał po absolutne 

mistrzostwo!
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Poniżej znajdziesz 2 kompletne mapy myśli z książki 

Boba Proctora “You Were Born Rich”, które poszerzą, 

uzupełnią i uporządkują Twoją wiedzę o zasadach 

sukcesu:

Bob Proctor „You Were Born Rich” - MM cz. 1

Kliknij, aby powiększyć »

Bob Proctor „You Were Born Rich” – MM cz. 2, 

Kliknij, aby powiększyć »

© SYNERGIA.org.pl – Obudź swój geniusz 9

http://www.synergia.org.pl/
http://www.download.youaregenius.com/grafa/davincinews/born_rich02.jpeg
http://www.download.youaregenius.com/grafa/davincinews/born_rich01.jpeg
http://www.synergia.org.pl/
http://www.synergia.org.pl/
http://davincinews.synergia.org.pl/


Z tej strony pobierzesz mapy do przeglądania w specjalnym programie » 

oraz sam darmowy program do przeglądania »

Jak spotęgować swoje korzyści z map myśli 

w DaVinci News? 

Po prostu poznaj zasady i naucz się nimi notować. Wtedy moje 

mapy, będą dla Ciebie znacznie 

bardziej logiczne, jasne i 

odkrywcze, a jednocześnie 

oszczędzisz 50% - 90% czasu 

podczas nauki, planowania, 

zarządzania i kreowania.

Kliknij teraz i sprawdź »
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“Zrób przestrzeń dla swojego sukcesu!”
Autor: Katarzyna Szafranowska

Poznaj warunek konieczny dla

osiągnięcia sukcesu w dowolnej 

dziedzinie.

 

Uwielbiam  żonglować.  Wiele  satysfakcji  daje  mi  stan,  gdy  rozluźniona 

podrzucam piłki w górę, a one spadają tylko po to, aby zaraz znów wznieść 

się  w  powietrze.  Satysfakcja,  koncentracja  i  dobra  zabawa  sprawiają,  

że gdziekolwiek jestem zarażam innych pasją do żonglowania.

Zauważyłam ciekawą rzecz obserwując jak inni uczą się żonglować. Otóż, 

gdy już udaje im się wykonać jeden podrzut piłek do góry, łapią je w ręce 

zamiast ponownie wyrzucić. Tak ma 80% ludzi, których uczę żonglowania.

Z dosyć dużym trudem idzie wyrzucanie, gdy już się złapało.

Zastanawiałam się kiedyś jak to się dzieje i nagle mnie olśniło! To proste. 

Jest to metafora naszego działania. Gdy masz coś w swoim życiu: pracę, 

związek, hobby to trzymasz to w garści jak piłki. Sporym wyzwaniem jest 

to wypuścić i otworzyć się na coś nowego.

Gdy czytałam ostatni  rozdział  w “You Were Born Rich”  Boba Proctora, 

odkryłam,  że  jedną  z  najważniejszych  rzeczy  w  osiąganiu  celów  jest 

zrozumienie prawa przestrzeni. 

Bob Proctor proponuje prosty eksperyment. Postaw na stole przed sobą 

szklankę.  Potem zapytaj siebie, czy możesz postawić coś innego w miejscu 

© SYNERGIA.org.pl – Obudź swój geniusz 11

http://www.synergia.org.pl/
http://www.synergia.org.pl/
http://www.synergia.org.pl/
http://davincinews.synergia.org.pl/


stojącej szklanki? Odpowiedź brzmi: “Oczywiście, że nie!”

Aby  postawić  coś  w  tym  miejscu,  musisz  najpierw  zabrać  szklankę  

i zrobić miejsce dla nowej rzeczy. To oczywiste, prawda?

Jednak  miliony  ludzi  na  całym  świecie  pragnie  bogactwa,  zdrowia, 

wspaniałych  związków,  a  mimo  to  tkwi  po  uszy  w  biedzie,  chorobie  

i toksycznych relacjach z innymi.

Zostając  w  tej  sytuacji  i  mentalnym  nastawieniu  nie  mają  szansy  

na zmianę. Aby coś się zmieniło potrzebujesz stworzyć dla nowej sytuacji 

miejsce: fizyczne i psychiczne.

Ciotka Boba Proctora narzekała stale na to, że zasłony w jej salonie są stare 

i brzydkie.  Wtedy Bob powiedział  jej:  “W takim razie zdejmij je skoro,  

Ci  się  nie  podobają.  Dopóki  będą  wisieć,  nigdy  nie  będzie  miejsca  dla 

nowych.  Musisz  zrozumieć,  że  aby  coś  nowego  przyszło,  stare  musi 

odejść”.

Ciotka przeszła do działania i za chwilę zasłony były ściągnięte. Przez jakiś 

czas okna były puste, lecz po tygodniu miała już nowe zasłony, dokładnie 

takie jak chciała.

Pamiętaj, że aby otworzyć się na coś nowego w swoim życiu, potrzebujesz 

puścić stare i w ten sposób zrobić miejsce dla zmiany.

Chcesz ubierać się modnie i elegancko? Pomyśl, ile masz w szafie ubrań, 

których nie nosisz,  a  jednak cały czas tam wiszą.  Dopóki  będą zabierać 

miejsce, nic się nie zmieni!

Chcesz  mieć  pieniądze?  A  ile  razy  narzekałeś  na  to,  że  życie  kosztuje, 

podatki  Cię  zjadają  i  nie  masz  tyle,  ile  chcesz?  Dopóki  nie  zmienisz 

myślenia, nic się nie zmieni!

Ja  sama  jeszcze  2  lata  temu  oddałam  na  makulaturę  wszystkie  stare 

materiały  z  wcześniejszej  pracy,  ze  studiów,  z  liceum,  a  nawet  

z podstawówki! 
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Czy możesz sobie wyobrazić, że przez te wszystkie lata trzymałam zeszyty 

z  podstawówki,  w  nadziei,  że  “się  do  czegoś  przydadzą”!  Totalnie 

irracjonalne, a jednak...

Gdy te kilka olbrzymich worków odjechało w siną dal, poczułam taką ulgę 

i radość, że przez kilka tygodni chodziłam lekka i uśmiechnięta przez cały 

czas.

Od tej pory napłynęło do mnie tak wiele nowej wiedzy, książek, skryptów, 

kursów, że moje szafy zapełniły się po brzegi. Lecz nie tym, co nie ma już 

żadnej wartości, lecz cudowną i ważną dla mnie wiedzą.

Jak wykorzystać to prawo w praktyce?  Działaj:

● Zrób  porządki  w  szafie  i  wyjmij  wszystkie  rzeczy,  w  których  

nie chodzisz. Gdy to zrobisz, oddaj je komuś, kto ich potrzebuje.  

W ten sposób uruchomisz proces otrzymywania.

● Często  sprzątaj  i  na  bieżąco  usuwaj  zbędne  rzeczy.  Jeśli  masz 

ochotę, aby coś zostawić, zadaj sobie pytanie: “Kiedy tego użyję?” 

Jeśli termin jest nieokreślony, pozbądź się tego natychmiast.

● Rób  także  porządki  w  przestrzeni  mentalnej.  Bądź  uważny  

na negatywne myśli i przekonania, które uaktywniają się czasami  

w trakcie działania.  

Gdy się pojawi taka myśl,  zastąp ją dużym i kolorowym obrazem 

czegoś,  co  sprawia  Ci  radość  i  przyjemność.  Gdy  zmieni  

się koncentracja, łatwiej będziesz mógł znaleźć rozwiązanie.

Mam wujka, który ma ciekawą obsesję. Kolekcjonuje stare gazety. Nie są to 

jednak gazety z pasjonującymi artykułami, lecz gazety typu “Autogiełda”  

z ogłoszeniami, które są już nieaktualne.

Gazety te zajmują 10% przestrzeni domu, a uwierz mi, dom jest ogromny. 

Sa  po  prostu  wszędzie:  na  stołach,  pod  siedzeniami,  na  kanapach,  
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w szufladach, na regałach. Prawdopodobnie gdyby je oddał na makulturę 

to  zarobiłby  sporo  kasy.  On  jednak  nie  chce  ich  oddać,  bo  jak  mówi: 

“jeszcze je przeczyta”. 

Zgadnij,  na  czym  koncentruje  się  ten  człowiek?  O  czym  rozmawia?  

Czym żyje? 

Pewnie już wiesz – PRZESZŁOŚCIĄ! 

Stale  wspomina  czasy  postkomunizmu  i  wszystko  porównuje  do  tego,  

co było kiedyś. Absolutnie nie widzi tego, co jest tu i teraz, nie mówiąc już 

o przyszłości. 

Widzisz tak już jest, że gdy otaczasz się przedmiotami związanymi  z Twoją 

przeszłością, na przykład starymi pamiątkami czy trzymasz przedawnione 

dokumenty,   to  Twoja  koncentracja  i  energia  jest  skierowana  

na pamiętanie przeszłości. 

Trudno wtedy planować i stawiać ambitne cele. Trudno marzyć, bo nie ma 

przestrzeni dla marzeń.

A  Ty  chcesz  marzyć,  zamieniać  marzenia  na  cele  i  konsekwentnie  

je  realizować.  Chcesz  działać  jeszcze  skuteczniej  niż  do  tej  pory  

i z łatwością osiągać rezultaty, o jakich marzysz. 

Pamiętaj więc, o prawie przestrzeni i stosuj je w praktyce. To najprostszy 

sposób na zmianę. Udanych porządków w domu i głowie!
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“Odkryj jak najlepsi sportowcy używają 

geniuszu ukrytego w każdym mózgu” 
Autor: Katarzyna Szafranowska

Źródło: John McCrone, New Scientist (http://www.pponline.co.uk/encyc/0415.htm)

 Jak bardzo jesteś ciekawy, w 

jaki sposób zwyczajni ludzie 

osiągają niezwykłe rezultaty?

Talent, geny, wytrwała praca 

czy genialne wykorzystanie 

mózgu?

Czytaj teraz i popatrz inaczej na 

Olimpiadę...

Oglądasz  Olimpiadę  i  drżysz  z  eksytacji,  gdy  pada  kolejny  wspaniały 

rekord? Podoba Ci się gibkość lekkoatletów? Precyzja tenisistów? Napięcie 

podczas meczu siatkówki?

Emocje, wzruszenie i zachwyt nad umiejętnościami towarzyszy mi zawsze, 

gdy widzę jak sportowcy pokonują granice niemożliwego.

Zastanawiam  się  wtedy  nad  jednym:  “Jak  oni  to  robią?”  Co  decyduje  

o  zwycięstwie  i  mistrzostwie?  Geny,  talent,  tysiące  godzin  treningów?  

A  może  tajemnicza  zdolność  mózgu?  Aby  się  o  tym  przekonać,  czytaj 

dalej...

Psychologowie  sportu,  w  tym   Bruce  Abernethy  z  australijskiego 

University of Queensland, od wielu lat badają czołowych graczy w tenisa, 

najlepszych lekkoatletów, piłkarzy, baseballistów oraz szachistów.

Wszystko  po  to,  aby  odkryć  strategię,  której  używają  geniusze  sportu  

do osiągania tak wspaniałych i zaskakujących wyników. 
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Na początku postawiono tezę,  że geniusze  sportu powinni  mieć o  wiele 

szybszą reakcję niż przeciętni gracze. Badano więc czas reakcji na bodźce. 

Gracze uderzali, gdy zaświeciła się  lampka kontrolna. 

Wyniki  okazały  się  zaskakujące.  Nawet  najlepsi  sportowcy  reagowali  

na bodziec  porównywalnie  szybko do przeciętnego,  zwykłego  człowieka, 

który niczego nie trenuje.

Czynnik  geniuszu  sportowego  okazał  się  bardziej  złożony  niż  

się początkowo badaczom wydawało.

Co  ciekawe,  badania  mózgu  wykazały,  że  potrzeba  20  milisekund,  

aby impuls nerwowy przebył drogę z konkretnego organu zmysłu (np. oka) 

do  mózgu.  Natomiast  Badania  Benjamina  Libeta  z  Uniwersytetu 

Kalifornijskiego w Berkley, wskazywały, że zarówno najlepsi tenisiści jak 

i  zwykli  przeciętni  ludzie  potrzebowali  ok.  400-500  milisekund,  

aby nacisnąć przycisk na sygnał zapalenia się zielonego światła.

Jak  zatem  wytłumaczyć,  że  tenisiście  wystarczy  tylko 8  milisekund,  

aby  prawidłowo  zareagować  (znaleźć  odpowiednie  miejsce  na  korcie  

i  ustawić  dobrze  ciało)  na  serwis  przeciwnika?  Obliczono  to  z  faktu,  

że  szybkość  lotu  piłek  najlepszych  graczy  dochodzi  nawet  

do 266 km/h. 

Pomyśl tylko! 8 milisekund jest tak krótkim momentem, że jego upływu 

nawet nie jesteśmy w stanie świadomie zaobserwować. Możesz patrzyć na 

stoper,  ale  nie  zauważysz  8  kolejnych  cyfr  oznaczających  upływ  tyluż 

milisekund.

Wygląda  to  tak  jakby  część  gry  najlepszych  tenisistów  (czy  też 

baseballistów,  krykiecistów  itp.)  odbywała  się  automatycznie,  poza  ich 

świadomością.  Mózg  gracza  przewiduje  i  rozpoznaje  lot  piłki  już  

po 8 milisekundach od uderzenia piłki przez przeciwnika. Podjąłeś kiedyś 

świadomie jakąś decyzję z taką szybkością? ;)

Czyżby mózg analizował informacje z otoczenia, o których nawet nie mamy 
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pojęcia, że istnieją, a potem na ich podstawie podejmował działania?

Tajemnicą zatem okazał się nie fakt, że niektórzy ludzie mają umiejętności, 

aby  podejmować  celowe  decyzje  w  czasie  8  milisekund,  

ale, że komukolwiek się to w ogóle udaje!!! 

To  dopiero  orzech  do  zgryzienia  dla  badaczy!  Zaczęto  więc  badać 

wolniejszych graczy, czyli szachistów :) 

Okazało  się,  że  najlepsi  szachiści  są  w  stanie  przewidzieć  i  zapamiętać 

możliwości  i  kombinacje  dla  90% figur  na szachownicy,  patrząc  na nią 

tylko 5 sekund.

To  naprowadziło  badaczy  na  dobry  trop.  Skoro  szachiści  przewidują 

posunięcia  przeciwnika  na  wiele  ruchów  do  przodu,  to  dlaczego  inni 

sportowcy nie mają używać tej strategii w trakcie gry.

Bingo! Proste i  genialne!  Antycypacja,  bo tak nazywa się ta fascynująca 

zdolność mózgu, okazała się kluczem do geniuszu mistrzów.

Porównywano  na  przykład  mistrzów  i  początkujących  graczy  

w badmintona (tutaj najnowsze rekordy prędkości lotu lotki to 366 km/h). 

Obserwowano  jak  szybko  mogą  oni  wychwycić,  gdzie  przeciwnik  pośle 

lotkę.  Poczatkujący  gracze  byli  w  stanie  to  wyłapać,  gdy  rakieta 

przeciwnika była w górze, zaś mistrzowie wnioskowali to o wiele wcześniej 

z ruchu ciała i ramion. 

To  samo potwierdziły  badania  tenisistów,  którzy  100  milisekund przed 

uderzeniem piłki przez przeciwnika, ustawiali się w pozycji gwarantującej 

doskonały odbiór serwisu.   

Cała  strategia  odbywa  się  poza  świadomością  graczy.  Gdy  uczysz  

się jakiegoś schematu ruchowego (np. tańca) to informacja najpierw jest 

przetwarzana  przez  korę  mózgową,  a  potem  dopiero  idzie  do  niższych 

części mózgu, w tym do móżdżka, który stanowi centrum specjalistycznych 

ruchów.
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W  miarę  nabierania  wprawy  całą  kontrolę  nad  ruchami  przejmuje 

móżdżek  i  nie  musisz  już  myśleć  o  tym  jak  się  poruszać.  

Odbywa się to już samo, poza Twoją świadomą kontrolą. 

Mistrzowie  sportu używają  bezpośredniego połączenia  oczu i  móżdżka,  

z ominięciem kory mózgowej, dlatego mogą o wiele lepiej przewidywać grę 

przeciwnika. 

To niesamowite wykorzystanie umysłu nieświadomego stanowi o geniuszu 

wielkich mistrzów sportu. Pytanie czy tylko w sporcie jest to możliwe?

Twój  mózg  potrafi  przewidzieć  ruch  piłki  tenisowej  na  podstawie 

obserwacji mięśni przeciwnika, o których świadomie nie miałbyś zielonego 

pojęcia. 

Czy  jednak  istnieje  drugie  dno  antycypacji,  które  pozwala  przenieść  

ten  fenomen  na  dziedziny  niezwiązane  z  ruchem  ciała  np.  czytanie, 

zapamiętywanie?

Badania  tenisistów  pokazują,  że  umysł  potrafi  zaobserwować  rzeczy,  

z których świadomie nie zdajemy sobie sprawy, przeanalizować je i podjąć 

na ich podstawie działania zgodne z wcześniej  ustalonym celem („odbić 

piłkę  na  drugą  stronę  kortu”).  I  robi  to  w  zupełnie  niewyobrażalnym 

tempie z genialną precyzją.

Czy  w  obliczy  takich  faktów  przetwarzanie  dowolnych  innych  danych  

(np. wyrazów) w podobnym tempie mogłoby być niemożliwe?

Zapraszam Cię na szkolenie „Magia Czytania”,  abyś mógł przekonać się 

sam.

 

© SYNERGIA.org.pl – Obudź swój geniusz 18

http://www.synergia.org.pl/
http://www.synergia.org.pl/
http://www.synergia.org.pl/
http://davincinews.synergia.org.pl/


„Wróg uczenia się numer 1
(część pierwsza)” 

Autor: Grażyna Wieczorek i Katarzyna Szafranowska

Poznaj największego wroga 

efektywnej nauki i pozwól mu 

odejść -  3 sprawdzone sposoby.

Powiedz.  Jak  to  jest?  Możesz  swobodnie  posługiwać  się  wiedzą,  znać 

zagadnienia  na pamięć,  lecz  gdy pojawia  się  ON -   zapominasz  nawet  

jak się nazywasz.

Możesz świetnie wykonywać jakąś umiejętność, lecz gdy pojawia się ocena, 

ON już szepcze Ci do ucha i masz wrażenie, że nie dasz rady.

ON  –  wróg  numer  jeden  wszystkich  uczniów,  studentów,  a  także 

przedsiębiorców.  Jeśli uczysz się czegoś nowego to często spotykasz 

go na swej drodze.  Kim jest? Jak go rozpoznać?

To stressss. 

Może  występować  w  postaci   negatywnych  emocji,  napięcia,  lecz  także 

zawsze wtedy, gdy jest ci niewygodnie, jesteś zmęczony lub niewyspany.

Stres  włącza poza Twoją kontrolą specjalny program w mózgu. Program 

ten  automatycznie uruchamia mechanizm ochrony Twojego życia. 
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Tysiące  lat  temu  mechanizm  “walka/ucieczka”  był  bardzo  użyteczny. 

Natychmiastowa  reakcja  mózgu  i  ciała  wielokrotnie  uratowała  życie 

Twojemu  przodkowi  przed  atakiem  drapieżników  lub  nagłym 

zagrożeniem.

Cały  Twój  mózg  i  ciało  błyskawicznie  reagują  na  włączenie  tego 

instynktownego programu.  Co dokładnie się wtedy dzieje?

1. Krew odpływa  z  mózgu,  a  szczególnie  niedominującej  półkuli  do 

mięśni, co sprawia, że jesteś niedotleniony.

2. Zmniejsza się ukrwienie wyższych partii mózgu, odpowiedzialnych 

za  logiczne myślenie i podejmowanie decyzji.

3. Kontrolę  przejmuje  dominująca  półkula.  Jeśli  jesteś 

prawopółkulowy: reagujesz emocjonalnie, jeśli zaś lewopółkulowy: 

będziesz chciał wiedzieć, co się dzieje.

4. Podnosi się częstotliwość fal mózgowych, tak, że wydzielane są tylko 

fale  beta.  To  umożliwia  pełną  gotowość  ciała  na  błyskawiczną 

reakcję na niebezpieczeństwo.

To  wszystko  powoduje,  że  mózg  nie  jest  w  stanie  przyswajać  nowych 

informacji i uczyć się, gdyż wyższe funkcje stają się niedostępne.

Oczywiście w procesie uczenia się bierze bardzo aktywny udział całe Twoje 

ciało.  Według  najnowszych  badań  każda  komórka  Twojego  ciała  bierze 

udział w zapamiętywaniu i uczeniu się (no chyba, że uczysz się w bezruchu, 

tak jak każą w szkole).

Gdy  jednak  dopada  Cię  stres,  zapamiętywanie  ulega  częściowej  

lub całkowitej  blokadzie. Co się dzieje z ciałem podczas stresu?

● hormony: adrenalina i kortyzol natychmiast podwyższają ciśnienie 

krwi,  blokuja  proces  trawienia  i  uwalniają  duże  ilości  cukru  

do wykorzystania,
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● mięśnie napinają się, a ścięgna ulegają skróceniu,

●  żyły schodzą wgłąb ciała, aby uniknąć krwotoku w razie zranienia,

● ciało błyskawicznie usuwa wodę z organizmu,

Tak  dzieje  się  za  każdym  razem,  gdy  się  martwisz,  myślisz 

negatywnie lub jesteś zmęczony i niewyspany. 

Jest  to  najgorszy  z  możliwych  stanów  do  przetwarzania  informacji, 

zapamiętywania, uczenia się. 

Małe  dawki  stresu  w  pewnych  sytuacjach  mogą  wpływać  korzystnie.  

Na  przykład  podczas  nauki  mogą  powodować  tworzenie  sie  nowych 

połączeń  w  hipokampie,  co  polepsza  zapamietywanie  i  przetwarzanie 

informacji.  Dzieje  się  tak  ze  względu  na  podniesioną  motywację  

oraz pobudzenie. Jednak długotrwały stres jest wręcz zabójczy. 

Jak  sobie  z  nim  radzić?  Co  możesz  zrobić,  aby  szybko  wyłączyć 

instynktowny program i uruchomić swój prawdziwy potencjał?

W innych artykułach możesz przeczytać, że warto obniżyć wagę problemu, 

unikać krytyki, zapewnić sobie czas na własne pasje, myśleć pozytywnie. 

To wszytsko prawda. 

Aby  jednak  zupełnie  zneutralizować  wroga  potrzebujesz  konkretnego 

arsenału broni. Skoncentruję się teraz na przedstawieniu taktyk i ćwiczeń, 

które szybko usuną stres, gdyby się pojawił.
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Jak unieszkodliwić wroga?

Taktyka 1: Topienie, czyli zalej stres dużą ilością wody

Podczas  stresu  tracisz  ogromne  ilości  wody,  która  jest  potrzebna  dla 

prawidłowego  funkcjonowania 

organizmu  oraz  do  procesów 

myślenia i przetwarzania informacji.

W  normalnej  sytuacji  potrzebujesz 

tyle  szklanek  czystej,  nisko-

zmineralizowanej,  niegazowanej 

wody  mineralnej/źródlanej,  ile 

wynosi twoja waga podzielona przez 11.

Dzienne zapotrzebowanie na wodę (szklanki) = waga w kg / 11

Jeśli ważysz 60 kg to potrzebujesz wypić około 6 szklanek wody dziennie. 

Tylko pamiętaj również, że nie chodzi o to, abyś z rana wypił 6 szklanek 

pod rząd i miał z głowy. Wodę pij małymi ilościami, ale często przez cały 

dzień.

Pamiętaj! W przypadku stresu ilość ta ulega podwojeniu!

Czyli przed egzaminem potrzebujesz już 12 szklanek wody w ciągu doby!

Topienie  jest  podstawową  techniką  walki  ze  stresem,  która  daje 

błyskawiczne efekty i możesz ją stosować praktycznie zawsze i wszędzie.

Taktyka 2: Cała naprzód, czyli pompuj, aby dotlenić mózg

Spokojnie,  nie  będziesz  musiał  robić  40  pompek  :)  Trudno  by  było  

to wykonać na przykład przed rozmową z szefem czy klientem. 

Zastosujemy jednak małą pompę, aby zwiększyć ukrwienie i  dotlenienie 

mózgu. 
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Tak jak pamiętasz,  duża część krwi odpływa podczas stresu do mięśni,  

aby szybciej uciekać lub walczyć. To bardzo niekorzystne, gdyż mózg jest 

wówczas gorzej dotleniony, a co za tym idzie procesy umysłowe są mniej 

wydajne.  

Najprostsze,  co możesz zrobić to w ciągu 1 minuty dostarczyć mózgowi 

świeżo natlenioną krew, dzięki masażowi punktów na myślenie.

Punkty  te  znajdują  się  po  obu 

stronach obojczyków w lekkich 

wgłębieniach. Spójrz na zdjęcie 

obok.  Łatwiej  je  znaleźć,  gdy 

ramiona wysuniesz do przodu. 

Kciukiem  i  palcem  wska-

zującym  jednej  ręki  masujesz 

przez  minutę  oba  punkty. 

Drugą rękę połóż na pępku. Po chwili zmień rękę i masuj punkty drugą 

ręką.

Pod tymi punktami znajdują się arterie prowadzące natlenioną 

krew do mózgu. Masując je uruchamiasz lepszy przepływ krwi, a co za 

tym idzie większe dotlenienie obu półkul. 

Taktyka 3: Użyj bazooki i rozwal stres punktami pozytywnymi 

Pokażę Ci teraz ćwiczenie,  które działa jak bazooka wśród broni.  Dzięki 

niemu możesz nie tylko pozbyć się stresu i negatywnych emocji, lecz także 

uruchomić płaty przedczołowe, które odpowiadają za ocenę sytuacji  

i podejmowanie decyzji.

Masując te punkty na czole nie będziesz w stanie myśleć negatywnie. Nie 

wspominając już o tym, że za pomocą masażu (i uciskania) tych punktów 

dziesiątki razy usunęłam już znajomym bóle głowy w kilka minut.

Same korzyści, prawda? To do dzieła!
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Dotknij  końcami  trzech  palców 

(wskazującego, środkowego i serdecz-

nego)  punktów  na  czole,  które 

znajdują  się  bezpośrednio  nad 

oczami, równo pośrodku między linią 

włosów, a brwiami. Spójrz na zdjęcie 

obok.

Punkty te przytrzymaj przez minutę, a 

jeśli  boli  Cię  głowa  to  dłużej,  aż 

poczujesz ulgę. W przypadku bólu głowy, zauważysz, że mocniejszy ucisk 

może powodać większą ulgę, przy czym czasami należy powtórzyć zabieg 

2-3 razy.

Proste, prawda?

Wiesz zatem teraz, co dzieje się z Tobą, gdy się stresujesz i masz w ręku 

potężną brań przeciwko stresowi. Te proste ćwiczenia pomogą Ci w każdej 

sytacji szybko poradzić sobie ze stresem. 

Gdy już wyłączysz instynktowny program “walka/ucieczka”, Twoje mięśnie 

rozluźnią się, odetchniesz pełną piersią i poczujesz się jak na wakacjach. 

Wtedy  zaczniesz  korzystać  z  zasobów  i  czerpać  z  własnego  geniuszu 

pełnymi  garściami.  Nauka  dowolnych  rzeczy  pójdzie  Ci  łatwo  

i z przyjemnością będziesz czytał i poznawał fascynujący świat!
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Inspirujące cytaty Boba Proctora

Tłumaczenie: Katarzyna Szafranowska

Źródło: Internet

Poczuj moc inspiracji, dzięki 11 

najsłynniejszym cytatom Boba 

Proctora o osiąganiu celów i 

zarabianiu.

“To małe rzeczy, które możesz zrobić dają olbrzymią różnicę 

w rezultatach. Co chcesz osiągnąć? Co możesz zrobić już dzisiaj, 

aby być bardziej efektywnym?  Jesteś prawdopodobnie o jeden 

krok od WIELKOŚCI”

“Jesteś jedynym problemem z jakim się borykasz i jednocześnie jedynym 

rozwiązaniem. Zmiana jest nieuchronna, rozwój osobisty jest zawsze 

kwestią osobistej decyzji”.

“Jeśli wiesz, co zrobić, aby osiągnąć swój cel, to oznacza, 

że nie jest on wystarczająco duży”

“Żadna ilość przeczytanych i zapamiętanych książek nie uczyni 

Cię człowiekiem sukcesu. Liczy się tylko zrozumienie i zastowanie 

mądrych myśli w praktycerawdę”

“Jedynym wyzwaniem, z jakim będziesz się mierzył 

to pokonanie własnej ignorancji”.

Jeśli naprawdę czegoś pragniesz, rozumiesz własną duchową naturę oraz 

rządzące Tobą prawa, będziesz działał niezależnie od tego, co się dzieje.

 I nic nie będzie w stanie Cię powstrzymać”
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“Nauka i psychologia odkryła podstawowe źródło sukcesu 

i porażki w życiu. To ukryte przekonanie, 

które masz na temat siebie.”

”Uważam, że każdy człowiek powinien uczyć się choć trochę każdego dnia. 

Powinno to stać się nawykiem, jak mycie zębów, czesanie włosów, kąpiel 

czy ubieranie się. Ucz się i studiuj własny umysł, prawa rządzące Tobą 

i wszechświatem. Jest tak wiele informacji na ten temat, że możesz uczyć 

się wiecznie.”

“Jeśli nie chcesz czegoś w swoim życiu, 

to przestań o tym mówić.” 

“Ustal tak wielki cel, aby na samą myśl czuć radość i podniecenie, 

a jednocześnie przerażenie. Niech będzie tak pociągający i zgodny z Tobą, 

abyś nie mógł wyrzucić go ze swojego umysłu. Jeśli nie czujesz dreszczu 

na samą myśl, o jego osiągnięciu, to nie jest on wystarczająco duży ”

“Myślę, że zarabianie pieniędzy jest najprostszą sprawą 

na świecie, gdy już nauczysz się jak to robić. To jak z jazdą 

samochodem. Proste, gdy wiesz jak to się robi.”
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Terminarz najbliższych szkoleń Synergii 

oraz wydarzeń, na które Cię zapraszamy:

TERMINARZ WYDARZEŃ

Wydarzenie Termin i miejsce Szczegóły

Szkolenie
„Magia 

Czytania”

14.09.08
Łódź

Katarzyna Szafranowska

Jak uczyć się i czytać 3 
razy szybciej i skuteczniej?
Kliknij po więcej »

Ogólnopolski 
Festiwal

„Edukacyjne 
Oblężenie 
Malborka”

18-20.09.08
Malbork

Spotkaj polskich i 
międzynarodowych 
ekspertów efektywnej 
nauki. Odkryj nowe 
możliwości rozwoju 
swojego potencjału i połącz 
przyjemne z pożytecznym. 
Drugiego dnia festiwalu 
Kasia Szafranowska opowie 
o Indywidualnych 
Wzorcach Myślenia. 
Serdecznie zapraszamy.
Kliknij po więcej »

Konferencja
„Myśleć Jak 
Milionerzy”

20.09.08
Katowice

Poznaj 100 osób 
pasjonujących się biznesem 
i rozwojem oraz posłuchaj 
5 praktyków prowadzących 
własne firmy, których 
doświadczenia pomogą Ci 
osiągać jeszcze większe 
sukcesy nie tylko 
finansowe.
Kliknij po więcej »

Sympozjum 
Uczestników 
Programów 
Partnerskich

„SUPP”

20.09.08
Warszawa

Synergia obięła patronat 
nad Sympozjum, mimo, że 
nie będzie nas tam 
osobiście. Każdy uczestnik 
SUPP otrzyma w bonusie 
m.in. ekurs „Turbo-
Dopalacz Pisania”
Kliknij po więcej »

Szkolenie
„Magia 

Czytania”

28.09.08
Wrocław

Katarzyna Szafranowska

Jak uczyć się i czytać 3 
razy szybciej i skuteczniej?
Kliknij po więcej   »  
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