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• Zapamiêtuj w mig nawet d³ugie ci¹gi liczb i skomplikowane nazwy
• Korzystaj z mentalnych szuflad i zawsze utrzymuj w nich porz¹dek
• Stosuj ³añcuchy skojarzeñ i maluj obrazy rzeczywistoœci
• Ciesz siê z doskona³ej pamiêci d³ugotrwa³e
Ka¿da sekunda ¿ycia jest warta kilku milionów lat pamiêci
Dorota Terakowska

Podobnie jak cia³o - miêœnie, kondycja i wydolnoœæ – Twoja pamiêæ tak¿e powinna byæ
poddawana treningom. Z biegiem lat, ze wzglêdu na czêsty stres oraz zaniedbywanie
lub zupe³ny brak æwiczeñ umys³u, zaczynasz zauwa¿aæ, ¿e przywo³ywanie wspomnieñ
nie przychodzi Ci ju¿ tak ³atwo. A mo¿e ju¿ masz trudnoœci z zapamiêtaniem d³u¿szego
fragmentu tekstu, który musisz wyg³osiæ na zebraniu lub w szkole? Albo umykaj¹ Ci
sprawy, które mia³eœ za³atwiæ, lub nazwiska poznanych niedawno osób? Nie traæ ducha
i uwierz, ¿e Twoja pamiêæ ma wielki potencja³. W dodatku do jego uwolnienia nie
potrzebujesz przyswajania nowych informacji. Wystarczy, ¿e wykorzystasz odpowiednio
wiedzê, któr¹ ju¿ posiadasz.
Program rozwoju Superpamiêci jest najczêœciej stosowanym programem
samodoskonalenia na œwiecie. W przeciwieñstwie do innych systemów, opieraj¹cych
siê na ¿mudnych skojarzeniach s³ownych, Superpamiêæ proponuje prostsze æwiczenia
z obrazami, a ¿adna lekcja nie trwa d³u¿ej ni¿ 30 minut. Wkrótce, nawet nieœwiadomie,
zaczniesz kategoryzowaæ rzeczy, które widzisz, s³yszysz i których doœwiadczasz,
aby nastêpnie pouk³adaæ je w okreœlonym porz¹dku – tak, by w przysz³oœci by³y
³atwo dostêpne.
Do³ó¿ RAM do swojego umys³u

Wydawnictwo Helion SA
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl

• Zapamiêtuj imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, dane finansowe.
• Z ³atwoœci¹ ucz siê przemówieñ i przyswajaj du¿e partie materia³u.
• Rozwijaj zdolnoœæ do koncentracji i pracuj na skojarzeniach.
• Natychmiast przypominaj sobie po¿¹dane informacje.
• Dowiedz siê, jaki wp³yw na Twoj¹ pamiêæ maj¹ stres i odpowiednie od¿ywianie.
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Rozdzia 1.
Jak korzysta z tej ksiki?
Nasz wiat nie jest nam dany: tworzymy go poprzez bezustanne
dowiadczanie, kategoryzacj, pami, czenie nowych
elementów1.
— Oliver Sacks, Antropolog na Marsie

I

le mógby powici — Drogi Czytelniku — by wicej zarabia , zwikszy
swoj sprawno umysow i robi dobre wraenie na kadym, kogo spotykasz na
swojej drodze? To, i nie tylko to, jest moliwe, jeli moesz korzysta z potgi
Superpamici.
Wyobra sobie, e na jakim spotkaniu poznajesz pi dziesiciu ludzi, a kilka
godzin póniej potrafisz poegna kadego z nich po imieniu i nazwisku. Co wicej — potrafisz take wygasza przemówienia, nie korzystajc z adnych notatek,
pamitasz o wszystkich wanych spotkaniach, sprawach do zaatwienia, podczas
wycieczki samochodowej masz w gowie cay plan trasy, pamitasz numery telefonów, wykorzystujesz swoj wietn pami podczas gry w karty, cytujesz cae
wersety z Biblii, przywoujesz fragmenty sztuki, deklamujesz z pamici wiersze,
pamitasz daty wanych wydarze historycznych, dugie liczby i róne inne dane.
Wyobra sobie, e jeste studentem i potrafisz w dowolnej chwili przywoa z pamici wszystkie informacje, pozwalajce Ci osign doskonay wynik na egzaminie.
Na dodatek uczysz si trzy razy szybciej ni pozostali studenci. Wspaniaa pami
z ca pewnoci zwikszy Twoj wiar we wasne umiejtnoci.

1

Oliver Sacks, Antropolog na Marsie, Zysk i S-ka, Pozna 1999, przekad Piotr Amsterdamski,
Barbara Lindenberg, Beata Maciejewska — przyp. tum.
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To wszystko moesz osign dziki Superpamici. Czy brzmi to jak kolejny
slogan? Moesz by pewien, e to nie aden chwyt reklamowy. Idealnej pamici
— lepszej ni fotograficzna — nie musisz kupowa . Masz j do swojej dyspozycji,
a wielki potencja znajdujcy si w zasigu rki tylko czeka na wykorzystanie.
Techniki zaprezentowane w ksice Superpami. Trening z Kevinem Trudeau su
wanie do tego — pozwol Ci wykorzysta naturaln umiejtno przypominania
sobie informacji, które usyszae, obrazów, które widziae, a nawet spraw, o których
mylae tylko przez chwil i o których zapomniae, lub tylko wydawao Ci si,
e zapomniae. Jedynym problemem jest to, e nie zdawae sobie wczeniej sprawy,
i jeste w posiadaniu tak wspaniaej pamici, której moliwoci mona przyrówna
do potnego superkomputera. Dwadziecia osiem lekcji opisanych w tej ksice
pozwoli Ci wykorzysta t moc.
Naucz Ci, jak organizowa i przetwarza nowe informacje. Dowiesz si, w jaki
sposób naley kategoryzowa elementy rzeczywistoci, które widzisz, syszysz i których dowiadczasz, a nastpnie ukada je w okrelonym porzdku, tak by w przyszoci byy atwo dostpne. Sowem kluczowym jest tutaj „porzdek” — kamie
wgielny programu rozwoju Superpamici. Twój mózg jest niczym szafa z mnóstwem szuflad. Im wicej notatek, listów, raportów i innych dokumentów uporzdkujesz przez umieszczenie ich w okrelonych katalogach (szufladach), tym
bardziej zorganizowana bdzie Twoja praca, a dane bdzie atwiej odszuka wtedy,
gdy oka si potrzebne. Porównanie pamici do szafy jest proste, przekonujce
i bardzo trafne.
Musz si przyzna , e ja take — podobnie jak wielu uczniów w wieku szkolnym — miaem pewne kopoty z przyswajaniem informacji, a szczególnie z ich
zapamitywaniem. W szkole redniej moja sytuacja staa si jeszcze powaniejsza.
Kilku nauczycieli zasugerowao bowiem, e moje problemy z nauk nie wynikaj
z lenistwa, lecz mog mie o wiele gbsze ródo. Zaczem wic poszerza swoj
wiedz na temat pamici i pracy mózgu czowieka. Zrozumiaem, e moj saboci bya jedynie niewystarczajco wytrenowana pami .
Naucz Ci, jak naley wiczy pami , omawiajc sposoby „magazynowania”
informacji. Nie bdziemy marnowa za duo czasu na wykady z teorii procesów
mózgowych i pracy pamici. Szkolenie bdzie przebiega stopniowo. Wraz z zapoznawaniem si z kolejnymi rozdziaami tej ksiki bd rosn Twoje moliwoci,
gdy program rozwoju Superpamici bdziesz poznawa na bieco w trakcie lektury.
Nauka waciwego wykorzystania potencjau drzemicego w Twojej pamici przy-
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pomina nauk jazdy na rowerze, biegania lub pywania — trzeba wzi aktywny
udzia w wiczeniach, by osign najlepsze efekty. Równie wane jest jednak przygotowanie. Zanim wemiemy udzia w wycigu kolarskim, pobiegniemy w maratonie
lub rozpoczniemy rywalizacj na pywalni, powinnimy na serio potrenowa . Dlatego te w tej ksice znajdziesz zarówno wiczenia, jak i praktyczne wskazówki
dotyczce technik doskonalenia pamici. wiczenia maj na celu zwikszenie
efektywnoci pracy Twojego mózgu i przygotowanie go do wykorzystania technik
zapamitywania, nadajcych si do stosowania w codziennym yciu. Jeli bdziesz
wykonywa wiczenia zgodnie z moimi wskazówkami, szybko osigniesz wspaniae rezultaty.

Zasady podstawowe
Jeli chcesz, aby program treningu Superpamici przyniós najlepsze efekty, musisz
si bezwzgldnie trzyma poniszych zalece, okrelajcych zasady pracy z ksik:
1. Kolejno lekcji nie jest przypadkowa. Kady kolejny rozdzia poszerza

wiedz zawart w rozdziale poprzedzajcym, tak aby mona byo jak
najlepiej i najefektywniej wykorzysta ju przyswojone informacje.
Czowiek uprawiajcy jogging ryzykuje kontuzj, jeli przed biegiem nie
rozgrzeje mini i stawów. Pywak take nie osignie dobrych rezultatów,
jeeli nie czuje si w wodzie zbyt bezpiecznie. Podobnie i Ty potrzebujesz
odpowiedniego przygotowania, swoistej mentalnej rozgrzewki, opartej
na pewnej grupie podstawowych umiejtnoci. Nie ograniczaj si wic
do zapoznania si ze spisem treci i lektury rozdziau, który specjalnie
Ci zainteresowa. To nic nie da. Aby nauczy si, jak korzysta
z Superpamici, naley zacz lektur od pocztku i stopniowo
przechodzi do kolejnych rozdziaów.
2. Lektura pojedynczego rozdziau nie powinna trwa duej ni 20 – 30 minut.

W kadej lekcji znajduje si pewna dawka informacji, której przyswojenie
nie powinno trwa zbyt dugo. Jeeli przeczytasz cay rozdzia, wykonasz
wiczenia i wykorzystasz opisywane w nim techniki, nie spdzisz nad
nim wicej ni pó godziny. Taka struktura ksiki ma swój sens. Ludzie
potrafi skupi si na jednej czynnoci tylko przez pó godziny. Potem
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koncentracja spada. (Zastanówmy si na przykad nad dugoci
programów telewizyjnych, te uznawane za najbardziej interesujce
nie cign si w nieskoczono ). Podsumowujc — nie przesadzaj
z dugoci lektury. Wielu ludzi przyznaje, e najlepiej czyta jeden
rozdzia dziennie.
3. Jeli chcesz przeczyta od razu kilka rozdziaów, zrób pomidzy nimi

10 – 15-minutow przerw. Nie wszyscy przyswajamy now wiedz
z identyczn prdkoci. Jeli wic okae si, e nie masz adnych
problemów ze zrozumieniem zawartych w danym rozdziale informacji
i chcesz kontynuowa nauk, nie ma problemu. Moesz si zapozna
z kolejn lekcj tego samego dnia. Pamitaj jednak, by po kadej lekcji
zrobi sobie krótk przerw. Dziki niej Twój mózg odpry si i bez
udziau Twojej wiadomoci skupi si na analizie materiau, z którym
wanie si zapoznae. Potem moesz przej do lektury kolejnej lekcji.
Jeli nie zrobisz sobie przerwy, szybko poczujesz si przytoczony
nowymi informacjami. A to oznacza zmczenie.
4. Czytaj wtedy, gdy nic Ci nie rozprasza. Korzystanie z tej ksiki ma

by przyjemnoci, ale podczas lektury i wicze powiniene by
skoncentrowany na tym, co robisz. W odrónieniu od innych kursów
program rozwoju Superpamici nie wymaga od Ciebie wielokrotnego
powtarzania tego samego materiau w celu jego utrwalenia. Powiniene
przeczyta ksik raz. Ale pamitaj o skupieniu si na zawartoci
kadego rozdziau. Znajd wic jakie miejsce, w którym nikt i nic nie
bdzie odwracao Twojej uwagi od tekstu. Zrelaksuj si, usid wygodnie
— i skup si na lekturze.
5. Wyznacz sobie por dnia i miejsce nauki. Lekcje s na tyle krótkie, e

z atwoci znajdziesz codziennie czas na jedn z nich. Nie jest wana
konkretna pora — moe to by poranek, popoudnie lub wieczór.
Poza ksik bdziesz potrzebowa jedynie kartki papieru i czego
do pisania. Kiedy ju zdecydujesz si na okrelon por dnia, postaraj
si o regularn lektur. Gdy wypracujesz sobie wasny rytm treningu
pamici, o wiele atwiej bdzie Ci zachowa konsekwencj i unikn
odkadania nauki na póniej.
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6. Staraj si nie konsumowa syccego posiku bezporednio przed lektur.

Jeli ju koniecznie musisz co zje , niech to bdzie lekki posiek.
Najlepiej zacz nauk kilka godzin po posiku. Dlaczego? Kiedy
w odku znajduje si poywienie, organizm skupia si na trawieniu.
Krew jest kierowana gównie w okolice brzucha, a nie do mózgu,
co oznacza, e pracuje on nieco mniej wydajnie. Dlatego po posiku
trudniej skupi si na zadaniu, procesy mylowe s powolne i spada
koncentracja.
S pewne produkty spoywcze, których w ogóle powinno si unika .
Przede wszystkim — przed nauk nie zaywaj adnych narkotyków ani
alkoholu. Postaraj si nie je niczego cikiego ani tustego. Ponadto —
to moe zaskoczy niektórych z Was — przez kilka godzin przed nauk
trzymaj si z dala od produktów zawierajcych duo cukru i produktów
zawierajcych mk pszenn. W dalszej czci ksiki znajdziesz kilka
uwag na temat pewnych artykuów spoywczych, które negatywnie wpywaj na pami . Na tym, pocztkowym, etapie musisz wiedzie , e cukier
i mka pszenna stpiaj zmysy. Ogupiaj organizm, czyni go niezdolnym
do koncentracji. Unikaj ich, jeli naprawd chcesz poprawi swoj pami .
Wród niezdrowych artykuów spoywczych znajduj si take wszelkie
sodzone napoje gazowane i toniki. Wielu ludzi pije tego rodzaju trunki
podczas lektury. Trudno o gorsz diet. Cukier, sztuczne rodki chemiczne i aromatyzowane syropy negatywnie wpywaj na koncentracj.
7. Podczas lektury nie rób adnych notatek. Zapewne uczono Ci, e jeli

naprawd chcesz co zapamita , musisz to zapisa . Nic bardziej bdnego!
Musisz wiedzie , e zanotowanie jakiej informacji prowadzi do zupenie
odwrotnych rezultatów. Czynno notowania jest sygnaem dla
podwiadomoci, e zapisywanej informacji nie trzeba ju pamita
— przecie zostaa zachowana na papierze! Kartki i dugopisu moesz
uywa tylko wtedy, gdy sam o to poprosz, lub bdzie tego wymaga
dane wiczenie. W pozostaych przypadkach przybory do pisania
do niczego Ci si nie przydadz.
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Poziom gotowoci
Przygotowujc si do lektury tej ksiki, powiniene wzi pod uwag jeszcze kilka elementów. Wród waniejszych z nich znajduje si nastawienie do wiedzy zawartej w kolejnych lekcjach. Nastawienie to nazywam poziomem gotowoci.
Kady z nas charakteryzuje si pewnym wskanikiem, który definiuje poziom
gotowoci do absorbowania nowej wiedzy. Na wskanik ten skadaj si dwie
zmienne:
1. Gotowo do rozpoczcia nauki.
2. Gotowo do akceptacji zmiany.

Kada z tych zmiennych moe przybiera warto od 0 do 10. Wartoci kocow
jest iloczyn tych dwóch zmiennych. Maksymalna warto wskanika to 100, a minimalna 0.
Pierwsza zmienna ujawnia si na przykad wtedy, gdy ludzie wydaj pienidze
na ksiki, kasety, pyty czy inne programy samodoskonalenia, wyraajc gotowo do podjcia wysiku nauki. Gdyby nie mia motywacji do nauki technik
wspomagania pamici, nie kupiby tej ksiki, a ju na pewno nie marnowaby
swojego cennego czasu na jej lektur. Tak wic w skali 0 – 10 moesz da sobie 10.
Jak wyglda sprawa z gotowoci do zmiany? Niektórzy ludzie mocno trzymaj si utartych cieek i bardzo trudno jest im zmieni cokolwiek w swoim yciu. Idealnym przykadem jest stosunek do rewolucji informatycznej, która wanie si odbywa. Komputery pojawiaj si niemal wszdzie. S przy tym niezwykle
przydatne i efektywne. A mimo to wielu ludzi wci cakowicie si od nich odegnuje, nie chce mie z nimi nic wspólnego. Czyni tak z obawy przed nowociami albo
te nie chc marnowa czasu na trudn nauk podstaw dziaania nowego narzdzia.
Jeli naleysz do grupy ludzi niechtnych zmianom, warto drugiej zmiennej
w Twoim przypadku wynosi 0. Zastanów si, jak to wpywa na wskanik gotowoci do podjcia nauki. Nawet jeli pierwsza zmienna wynosi 10, to co jest wynikiem mnoenia 10 x 0? Wielkie, puste 0. Tym samym cakowita gotowo do nauki jest zerowa, jeli nie jeste gotów na zmian.
A moe jednak naleysz do grupy ludzi, którzy chtnie korzystaj z wszelkich
nowinek technologicznych? Nawet jeli na pocztku masz pewne obawy lub, by
nauczy si korzysta z komputera typu IBM czy Mac, musisz przej przez
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okres frustracji, wci jeste wystarczajco zmotywowany, by ponie pewne
koszty nauki. Czasami moe si wydawa , e trzeba wykona kilka kroków do
tyu, by wreszcie ruszy do przodu. Jak si czujesz jednak, kiedy uda Ci si zakoczy pozytywnie cay proces? Czy kiedykolwiek wrócisz do starej maszyny
do pisania? Gotowo do zmiany wynosi 10, dziki czemu wskanik gotowoci
do podjcia nauki jest o wiele bliszy maksymalnej wartoci 100 punktów.
Porównanie do uytecznoci komputerów jest tu jak najbardziej na miejscu.
Przesiadk z maszyny do pisania na edytor tekstu mona porówna do procesu
wykorzystania Superpamici. Dziki tej ksice poznasz zupenie inne moliwoci. Chocia wiczenia zawsze bd zabaw, na pocztku bdzie Ci si wydawa ,
e nie ma w nich wiele sensu. Wiele opisywanych tu technik na pierwszy rzut oka
take bdzie sprawia wraenie trudnych lub skomplikowanych. Jestem jednak
daleki od tego, by sdzi , e podczas wicze nie bdziesz w stanie nauczy si
czegokolwiek. Uwierz mi, postp bdzie zupenie bezbolesny i zadziwiajco szybki. By moe na pocztku bdziesz si drapa po gowie, zastanawiajc si, o co tu
u licha chodzi z tymi wiczeniami. Z kadym kolejnym dniem bdzie wzrasta
poziom ekscytacji nauk, a Twoja pami wyranie si polepszy.
Trudno przeceni znaczenie pozytywnego nastawienia. Jak ju wspomniaem,
ze wzgldu na nietypowo tej ksiki wane jest, by z kolejnymi lekcjami zapoznawa si w cile okrelonym porzdku. Kada kolejna lekcja odwouje si do
poprzedniej. Musisz dobrze opanowa materia zawarty we wczeniejszej lekcji,
zanim przejdziesz do nastpnej. Bd to wielokrotnie powtarza, gdy chc, by
zrozumia, jak wane s podstawy, na których bdziemy tworzy struktur Superpamici.
Zwró uwag, e w pierwszych rozdziaach zajmiemy si przede wszystkim
wiczeniami sucymi do stworzenia podstaw treningu. Kiedy przechadzasz si
po budowie, moesz oceni , jak wysoki bdzie nowy budynek na podstawie gbokoci wykopu, w którym bd si znajdowa jego fundamenty. Tak samo sprawa wyglda z technikami ksztatowania Superpamici. Bdziemy pracowa nad wielkim
gmachem i potrzebujemy trwaych fundamentów. Im bd solidniejsze, tym lepiej
dla Twojej pamici.
By moe niektóre wiczenia bd Ci si wydawa mieszne. Inne — intrygujce, zwariowane, moe nawet gupie. Tak jak kady sportowiec zaczyna przygotowania do sezonu od prostego treningu, rozgrzewki, pompek, przysiadów, zanim
bdzie móg przystpi do sportowej rywalizacji, tak i my zaczniemy od umysowej
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gimnastyki rozcigajcej, która bdzie miaa na celu przygotowanie umysu do
wikszych wyzwa. Jeli zgadzasz si na zmian, otwórz si na te wiczenia, dokadnie wykonuj wszystkie instrukcje i przygotuj si na wykorzystanie ogromnych zasobów, jakie drzemi w Twoim mózgu.

Motywacja i technika
W tym podrozdziale w kilku sowach omówimy element, który nazywam „skal
balansu”. W kadym programie lub podczas kadego kursu dy si do osignicia
waciwej równowagi midzy dwoma elementami. S to:
1. Motywacja.
2. Technika.

Jeli równowaga jest zaburzona, autorzy programu powinni lepiej przyjrze si
swojemu dzieu, bo jest z nim co nie tak. Uczniowie, którzy otrzymuj wielk
dawk motywacji i niewiele materiau, staj si tylko podekscytowanymi gupcami. Moe im si wydawa , e wiedz wiele, cho w rzeczywistoci ich zasób wiedzy jest minimalny. Prawda o ich ignorancji daje o sobie zna bardzo szybko.
Przykadem mog by tutaj ludzie pracujcy jako sprzedawcy — czsto niezwykle
entuzjastycznie promuj oferowan przez siebie usug lub produkt, cho tak naprawd niewiele o nim wiedz, o czym szybko przekonuje si kady kupujcy.
Czasami równowaga bywa odwrócona. Jeli kto uczy si niemal wycznie techniki, a kwestia motywacji pozostaje niedoceniona, absolwentów takiego kursu
take trudno nazwa skutecznymi prymusami. Ludzie znudzeni, osoby, którym
brakuje motywacji, nie bd przyswaja wiedzy, niezalenie od tego, jak wartociowy materia prezentuje nauczyciel.
Staraem si stworzy program rozwoju Superpamici z uwzgldnieniem znaczenia równowagi pomidzy motywacj i technik. W kadym rozdziale znajduje
si pewna dawka wiedzy teoretycznej oraz wiczenia praktyczne, pomagajce w wykorzystaniu zaprezentowanych przeze mnie technik. Dziki temu podczas lektury
bdziesz jednoczenie — uczy si i nabiera zaufania do swoich umiejtnoci. W miar upywu czasu, gdy wiczenia stan si atwiejsze, a moliwoci praktycznego
zastosowania coraz ciekawsze, bdzie rosn poziom motywacji, przez co jeszcze
chtniej signiesz do kolejnych lekcji, wicze i technik.

Jak korzysta z tej ksiki?
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Cztery kroki ku Superpamici
Podczas kursu rozwoju Superpamici przejdziesz cztery etapy. S to:
Etap 1. Niewiadoma niekompetencja
Etap 2. wiadoma niekompetencja
Etap 3. wiadoma kompetencja
Etap 4. Niewiadoma kompetencja
Na pierwszym etapie znajdowae si wtedy, gdy jeszcze nie wiedziae, e istnieje
co takiego jak Superpami . Upraszczajc — nie wiedziae, e nie wiesz. By
moe nie bye specjalnie zadowolony ze swoich moliwoci, a moe te uwaae, e masz cakiem dobr pami , ale przede wszystkim nie bye zainteresowany
zmian status quo. Nie wiedziae, e posiadasz wietne narzdzie, którego moliwoci potrafi zadziwi i tylko czekaj, by z nich skorzysta . Nie miae pojcia,
w jakim stopniu praca nad pamici moe zmieni Twoje ycie — znajdowae si
na etapie niewiadomej niekompetencji.
Gdy zaczynasz lektur tej ksiki i powoli zdajesz sobie spraw z tego, jak bardzo moesz poprawi swoj pami , szybko zbliasz si do etapu 2., czyli wiadomej
niekompetencji. Ronie wiadomo potencjalnych moliwoci lub ogranicze
Twojego mózgu. Szukasz pomocy, bo rozumiesz, e pami mona usprawni .
Moe poznae kogo, kto zapozna si z moj ksik lub uczestniczy w organizowanych przeze mnie seminariach? A moe nawet uczestniczye w jakiej demonstracji moliwoci czyjej Superpamici, mylc: „Rany, jeli on moe tego
dokona , to ja te!”. Masz absolutn racj!
Mniej wicej po tygodniu od rozpoczcia lektury tej ksiki znajdziesz si na
etapie 3. — wiadomej kompetencji. W tym momencie nastpi prawdziwy zwrot, bo
bdziesz wiedzia, e wiesz. Zaczniesz korzysta z moliwoci wasnej Superpamici.
Bdziemy wspólnie wykonywa wiczenia i poznasz praktyczne zastosowania technik zaprezentowanych w tej ksice. By moe nie zawsze uda Ci si wykorzysta
nowe moliwoci swojej pamici, ale jednak zaczniesz dostrzega nowe moliwoci. Dobr metafor dla opisu tego etapu jest proces nauki jazdy samochodem
z rczn skrzyni biegów. Kiedy znasz podstawy prowadzenia takiego samochodu,
znajdujesz si na etapie wiadomej kompetencji, bo wci musisz myle o kadym
etapie procesu zmiany biegów. „Zobaczmy… wciskam sprzgo, wrzucam jedynk,
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zwalniam sprzgo i dodaj troch gazu” — nie znaczy to wcale, e nagle samochód
stanie, mimo e wiesz, przynajmniej w teorii, jak powinno si uywa sprzga i pedau gazu. Nie poddajesz si mimo niepowodze.
Po trzech, czterech tygodniach znajdziesz si na etapie 4. — niewiadomej
kompetencji. W tej fazie wyuczone techniki wkomponuj si naturalnie w Twoje
codzienne ycie. Bdziesz korzysta z nich bez udziau wiadomoci, tak samo,
jak niewiadomie zawizujesz sznurowada butów, oddychasz, poruszasz si czy,
wracajc do przykadu z kierowc, uywasz biegów. Zmieniasz biegi, nie zastanawiajc si w gruncie rzeczy nad tym, co robisz.
To najciekawsza cz tej ksiki. Po jej lekturze znajdziesz si na etapie, w którym bdziesz wykorzystywa poznane techniki cakowicie podwiadomie. Nazywam
ten etap podró z ustawionym „autopilotem”. Od czasu, gdy w 1981 roku rozpoczem szkolenia w zakresie wykorzystywania potencjau Superpamici, otrzymaem ju mnóstwo, naprawd mnóstwo listów ze wszystkich stron wiata. Dla
wielu ludzi przejcie na etap 4. jest niczym objawienie. Przypomina troch otwarcie luz na zaporze — wiedza i wspaniaa pami znajduj si w zasigu rki, a ludzie potrafi automatycznie przypomina sobie informacje, o których nawet nie
wiedzieli, e je zachowali. Jeli bdziesz postpowa zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w kadej lekcji, gwarantuj, e po kilku tygodniach take i Ty znajdziesz si na etapie 4.
Jest jeszcze jedna kwestia, o której chciabym wspomnie we wstpie. Napomknem, e dostaj duo listów od ludzi, którzy s zachwyceni tym, jak opisywane przeze mnie techniki zmieniy ich ycie na lepsze. Lektura tych listów sprawia mi ogromn przyjemno i mam nadziej, e i Ty, mój Drogi Czytelniku, po
zapoznaniu si z t ksik i przyswojeniu zawartych tu instrukcji i wskazówek
napiszesz do mnie, opowiadajc mi swoj histori. Chciabym wiedzie , w jaki
sposób Superpami wpyna na Twoje ycie.
By moe udao Ci si awansowa . Moe wzrosa Twoja pewno siebie. A moe
cakowicie zmienio si Twoja postawa wobec wiata? Czy udao Ci si zdoby
szacunek innych ludzi dziki umiejtnoci wykorzystania potgi Superpamici?
Chciabym o tym wiedzie . Bardzo chtnie przeczytam list od Ciebie, a moe
pewnego dnia, podczas jakiego kursu zorganizowanego akurat w Twoim miecie,
spotkamy si osobicie?
To ju koniec lekcji numer 1. Wierz, e ta ksika speni Twoje oczekiwania.
Wiem, e tak wanie bdzie. By moe Superpami. Trening z Kevinem Trudeau
jest nieco inna ni ksiki, które dotd czytae, bo w pewnym sensie ma charakter
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bliskiej interakcji — dialogu z Czytelnikiem. Chciabym, aby czu, e jestem blisko, mówi do Ciebie i ucz Ci czego naprawd wanego. Jestem przekonany,
e praktyczna korzy wyniesiona z lektury tej ksiki przeronie Twoje wszelkie
oczekiwania. Stosuj opisywane tu techniki, wykonuj zalecane wiczenia z zaangaowaniem i ciesz si korzyciami, czerpanymi z ogromnych moliwoci Twojej
Superpamici.

Rozdzia 1. Podsumowanie
Podstawowe zasady programu rozwoju Superpamici
1. Lekcje przygotowano w porzdku chronologicznym

— naley zapoznawa si z nimi kolejno.
2. Lektura pojedynczego rozdziau nie powinna trwa duej

ni 20 – 30 minut.
3. Jeli chcesz przeczyta od razu kilka rozdziaów, rób pomidzy

nimi 10 – 15-minutowe przerwy.
4. Czytaj tylko wtedy, gdy nic Ci nie rozprasza.
5. Wyznacz okrelony czas i miejsce nauki.
6. Staraj si nie spoywa obfitego posiku bezporednio przed lektur.
7. Podczas lektury nie rób adnych notatek.

Poziom gotowoci
Poziom gotowoci = (gotowo do nauki) x (gotowo do akceptacji zmiany)
Ocena postpów. Cztery kroki do Superpamici
Etap 1. Niewiadoma niekompetencja. Nie wiesz, czego nie wiesz.
Etap 2. wiadoma niekompetencja. Wiesz, co mona zrobi ,
lecz nie potrafisz tego dokona .
Etap 3. wiadoma kompetencja. wiadomie wykorzystujesz techniki
i wiczenia programu rozwoju Superpamici.
Etap 4. Niewiadoma kompetencja. Stosujesz wyuczone techniki
bez udziau wiadomoci.

