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Jesteœ znu¿ony przek³adaniem stosów dokumentów w poszukiwaniu konkretnych
informacji? Chcia³byœ rozwin¹æ umiejêtnoœæ twórczego myœlenia? Masz k³opoty
z odczytywaniem w³asnych notatek?
Doskona³¹ recept¹ na Twoje problemy mog¹ byæ mapy pamiêci. To wyj¹tkowa technika
sporz¹dzania notatek. Poprawia pamiêæ, pozwala zaoszczêdziæ czas i rozwija
umiejêtnoœæ twórczego myœlenia. Mapy pamiêci s¹ u¿ytecznym narzêdziem
wspomagaj¹cym wiele procesów, takich jak:
• rozwi¹zywanie problemów;
• sporz¹dzanie notatek;
• zapamiêtywanie faktów i liczb;
• burzê mózgów;
• zapamiêtywanie najwa¿niejszych punktów spotkania.
W ksi¹¿ce znajdziesz mnóstwo æwiczeñ, dziêki którym bêdziesz móg³ œledziæ swoje
postêpy zarówno w doskonaleniu zdolnoœci zapamiêtywania, jak i w nauce tworzenia
map pamiêci. Je¿eli zastosujesz proponowane metody i techniki, szybko dostrze¿esz
radykaln¹ poprawê zdolnoœci zapamiêtywania, a Twoje notatki bêd¹ spe³nia³y swoj¹
rolê lepiej ni¿ kiedykolwiek wczeœniej.
O autorze:
Ingemar Svantesson jest wybitnym wyk³adowc¹ uniwersyteckim. Specjalizuje siê
w mapach pamiêci i technikach zapamiêtywania. Mieszka i pracuje w Szwecji.
Przeprowadzi³ ponad tysi¹c seminariów w Skandynawii, Holandii, Wielkiej Brytanii,
Australii i Nowej Zelandii.
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Co to jest mapa pamięci?
Mapy pamięci to technika robienia notatek. Można ją wykorzystać
w różnych sytuacjach:
♦ Do planowania: projektów, sprzedaży, własnych spraw,
jednym słowem do takiego planowania, w którym chcesz
uzyskać pogląd na całość zagadnienia.
♦ Do rozwiązywania problemów.
♦ Aby streścić książkę, wykład, audycję radiową
lub telewizyjną.
♦ Do utworzenia struktury.
♦ Do wymyślania nowych pomysłów, podczas burzy
mózgów.
♦ Do robienia notatek: z zebrań, wykładów, debat, wywiadów,
a także w wielu innych sytuacjach. Książka ta zawiera wiele
pomysłów i przykładów, które możesz wykorzystać w praktyce.

I dlaczego warto z niej korzystać?
Gdy tylko zaczniesz stosować mapy pamięci, natychmiast zauważysz pewne korzystne zmiany:
♦ Jeżeli masz trudności z zapamiętywaniem tego, co notujesz,
na przykład podczas zebrania lub wykładu, szybko
przekonasz się, że stosowanie map poprawia Twoją pamięć.
♦ Robienie notatek w tradycyjny, linearny sposób zabiera dużo
czasu, ponieważ większość ludzi zapisuje zbyt wiele słów.
Gdy zaczniesz korzystać z techniki map pamięci, zobaczysz,
że pozwala ona zaoszczędzić sporo czasu. Nie musisz
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zapamiętywać wielu słów. Umieszczając mniej słów
w notatkach, możesz poświęcić więcej czasu na słuchanie,
zabieranie głosu w dyskusji itd. Oszczędzając czas poświęcany
na robienie notatek, możesz robić więcej rzeczy w tym
samym czasie!
♦ Wielu ludzi ma problemy z odkładaniem rzeczy we właściwe
miejsce, a później, gdy ich potrzebują, tracą czas i nerwy
na ich szukanie. Tutaj też może się przydać robienie notatek.
Dzięki mapom pamięci zaoszczędzisz czas i miejsce,
i z łatwością odnajdziesz przedmioty, których szukasz.
Korzystanie z map pamięci to idealny sposób na zorganizowanie
swojego życia!
♦ Na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nieuporządkowane,
a nawet całkowicie niezrozumiałe (zobacz rysunek
na stronie obok). Jednak gdy poznasz technikę tworzenia
map pamięci, przekonasz się, że mają one wyraźnie
strukturalny charakter i są budowane na podstawie
logicznych zasad, w przeciwieństwie do tradycyjnych
notatek. Dlatego też łatwo jest na nich odnaleźć
poszczególne informacje.
♦ Tworząc mapy pamięci, rozwijasz swoją wyobraźnię
i twórcze myślenie.
♦ Budowanie map pamięci to dobra zabawa! Robienie notatek
to zajęcie nużące i monotonne — mapy pamięci to coś
zupełnie innego!
Powyżej wymieniono tylko niektóre z licznych korzyści wynikających ze stosowania map pamięci podczas robienia notatek. Kolejne zalety odkryjesz już wkrótce, tworząc własne mapy.

CO TO JEST MAPA PAMIĘCI?
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