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czyli: KaGa© & KaWa© – Co to takiego?
(wg Birkenbihl*)
Najpiêkniejsze w mojej analograficznej© technice mylenia jest to, ¿e osoby,
które spotykaj¹ siê z ni¹ po raz pierwszy, opanowuj¹ jej podstawy
w trzy minuty. Jeli za chodzi o poznawanie szczegó³ów, w³asne próby
i odkrycia dokonywane podczas zabawy szybko przynosz¹ dog³êbne zrozumienie metody. Podstawy s¹ potrzebne do tego, aby sam w jak najkrótszym czasie móg³ przekonaæ siê o tym, jak wiele dziêki tej technice mo¿esz
osi¹gn¹æ (albo do czego zdolny jest ten, który myli w ten sposób!)...
Dowiadczenia ostatnich lat wykazuj¹ wci¹¿ to samo: Kto potrafi analizowaæ sytuacje (i problemy) metod¹ KaWa©/KaGa© (objanienie poni¿ej), ten dowiadcza na w³asnej skórze, jak szybko te dwie metody
prowadz¹ do zaskakuj¹cych rezultatów, dziêki którym stajemy siê inteligentniejsi i kreatywniejsi, ni¿ do tej pory moglibymy spodziewaæ siê po samych sobie!). Aby zachêciæ ciê do aktywnego wspó³uczestnictwa w ich poznawaniu, w nowym wydaniu Siana w g³owie?
podajê dwa g³ówne sposoby postêpowania:
1. W tym module znajdziesz tylko krótkie przedstawienie obu
analograficznych© metod  wiêcej informacji znajdziesz
w Wielkiej Ksiêdze ANALOGRAFFITI©**.
** Po tym, jak w Wirtschaftswoche zarzucono mi, i¿ nies³usznie uznajê siê za autora okrelenia
przyjazny dla mózgu (niem. gechirn-gerecht), nabra³am zwyczaju wyranego podkrelania
praw autorskich do swoich odkryæ (za którymi stoi czêsto roczny lub wieloletni proces
rozwoju!). Pomaga to równie¿ moim kolegom i nauczycielom, którzy (w przeciwieñstwie do
wielu, którzy swoje teorie wyssali z palca) jasno podaj¹ ród³a swoich publikacji czy
wypowiedzi, przez co sprawiaj¹ wra¿enie bardziej rzetelnych i przekonywuj¹cych...
** (Tyt. oryg. niem. Das große ANALOGRAFFITI©-Buch, ksi¹¿ka jeszcze niedostêpna na rynku
polskim  przyp. t³um.).
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2. W ca³ej tej ksi¹¿ce znajdziesz liczne przyk³ady analografów©.
Prawie wszystkie rysunki s¹ KaGa©-mi, a skojarzenia do wyrazów 
KaWa©-mi. Wiele dalszych KaWa znajdziesz m.in. równie¿ w mojej
nowej publikacji Birkenbihl ALPHA-Buch*.
Jeli zastanowisz siê przez chwilê nad neologizmem ANALOGRAFFITI©,
wówczas zobaczysz jego dwie czêci sk³adowe, mianowicie:
1. ANALOG, jak mylenie analogiami, obrazowe, przestrzenne, symboliczne (zwi¹zane z praw¹ pó³kul¹ mózgu)
2. GRAF, GRAFFITI (por. s³owa takie jak foto-GRAFIA, GRAFOlogia, GRAFIKA, GRAFIK, GRAFICZKA, GRAFFITI. Czêæ -graf
przejê³am od greckiego óñáÖåéí [wymawiane: grafein], przy czym
grafein oznacza³o pierwotnie rytowanie [na tabliczkach z gliny],
innymi s³owy: pisanie i rysowanie. Mo¿emy zatem podsumowaæ:

_ Kiedy chcemy myleæ raczej ANALOGOWO i kreatywnie i kiedy ledzimy przebieg
naszych myli pomagaj¹c w tym sobie o³ówkiem (lub komputerem) lub chcemy
rozwijaæ nowe koncepcje, wówczas mylimy analograficznie© (tworzymy zatem
ANALOGRAFY©).
_ ANALOGRAFY© mog¹ powstawaæ poprzez pisanie i/lub rysowanie.
* (Ksi¹¿ka jeszcze niedostêpna na rynku polskim  przyp. t³um.).
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Pod pojêciem obraz (rysunek, szkic) mam na myli ka¿d¹ formê
przedstawienia graficznego  od najprostszych ludzików i bazgro³ków
a¿ do wymylnych OBRAZÓW MYLOWYCH. Jeli nie chcesz rysowaæ,
mo¿esz wycinaæ elementy graficzne z gotowych wzorców lub ilustrowanych magazynów i sporz¹dzaæ kola¿e (lub korzystaæ z bibliotek klipartów zgranych na przyk³ad na p³ytce CD). Zapamiêtaj:
Poszukujemy (K) kreatywnych myli/koncepcji i tworzymy do ka¿dej
z nich kreatywny (A) ANALOGRAF© (Ka-....).
a) Teraz szukamy albo (W) wyrazów (KaWa©) albo
b) mylimy (G) graficznie (KaGa©).
Tym, co przychodzi nam do g³owy podczas tego rodzaju mylenia, które
mo¿na opisaæ w skrócie jako Wyraz & Obraz, s¹ zawsze nasze w³asne
ASOCJACJE (ostatnie A), czyli skojarzenia. Chwytamy zatem wówczas
nasze w³asne nici w sieci wiedzy (zob. str. ... i kolejne). W ten sposób
otrzymujemy ostatecznie dwa neologizmy: KaWa© i KaGa© (przy czym
ANALOGRAF© mo¿e oczywicie zawieraæ w sobie obydwa te elementy).
Pierwsze przyk³ady:

1

KaGa© = (Kreatywny Analograf©,
Graficzne Asocjacje)

Zastanawia³am siê kiedy nad czytaniem: czytaæ du¿o, czytaæ szybko, techniki szybkiego czytania... Jednoczenie
porusza³am kredk¹ po papierze do bazgrania.
Potem zauwa¿y³am (po raz kolejny), jak
dobrze KaGa© odzwierciedli³o moje
myli, poniewa¿ (s³owami) myla³am
wprawdzie o ksi¹¿kach, lecz narysowa³am równie¿ linie proste (= p³askie
arkusze: np. listy, artyku³y, notatki itd.)!
Poniewa¿ zastanawia³am siê te¿ nad tym, jak ten stos jest odbierany przez zmys³
wzroku, narysowa³am i oko...
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Jeden z powodów, dla których Chiñczycy ju¿ od dawna wiedz¹, ¿e
obraz zastêpuje tysi¹c s³ów, jest nastêpuj¹cy: Kiedy czytasz opis jakiej
czynnoci (np. opis technik KaWa©/KaGa©) lub instrukcjê obs³ugi, mo¿e
wydawaæ ci siê ona doæ skomplikowana; kiedy jednak j¹ wykonujesz,
staje siê prosta...
KaGa© jest obrazem mylowym: Rysowanie KaGa© pomaga zrozumieæ,
jak dalece przyswoilimy sobie informacjê, której mamy siê nauczyæ 
bez autentycznego zrozumienia informacji nie ma bowiem ¿adnych
obrazów (albo s¹ one fa³szywe), przy czym proces korekty obrazowej
ma na celu zapamiêtanie sobie poprawek i przez to nowego obrazu.
Przeciwieñstwem s¹ tradycyjne korekty s³owne, podczas których czêsto
pozostaj¹ w pamiêci pierwotne b³êdy.
W poni¿szym KaGa© zawar³am (dla siebie osobicie) najwa¿niejsze
w³aciwoci toposów (= gr.
sta³e miejsca). To KaGa© przypomina mi o regu³ach, wed³ug
których te mnemotechniczne
punkty umys³owe powinny
byæ uzyskiwane, aby uda³o siê
póniejsze sk³adowanie (zapamiêtywanie) informacji.
1. (Ramiê): Ile regu³? Odpowied: 8
(Palec wskazuj¹cy: Oho! Osiem!)
2. (Ryba): OBRAZ-owo!
3. (Wisi na rêce): Pomy³ki trzeba
wykluczyæ: JEDNOSTKI, nie bliniaki
4. (Pod OBRAZ-em): FORMA musi
byæ jasna i ³atwa do wyobra¿enia
5. (Pod rêk¹): Wielkoæ musi pasowaæ do naszych ludzkich rozmiarów (pod-RÊCZNA)
6. (Pod WIELKOSCI¥): Odstêpy loci*
od siebie  co krok
* Loci  miejsc  przyp. t³um.
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7. (Pod FORM¥): Owietlenie musi byæ odpowiednie (nie nazbyt jasne, ale jednoczenie bez zaciemniania)
8. (Wazon): MARTWE loci*

Na tym oryginalnym rysunku narysowa³am najpierw (na dole po lewej) wazê z kwiatami, choæ podpisa³am j¹ martwa natura  obrazy
póniej tworz¹ ¿ycie. Dopiero potem (podczas dalszego czytania) zauwa¿y³am, ¿e ujmujê te regu³y w sposób niepe³ny. A zatem skorygowa³am tekst i rysunek. Do dzi, za ka¿dym razem, kiedy wpadnie mi
w rêce wydruk tego starego rysunku, przypominam sobie natychmiast
o tej poprawce i za ka¿dym razem automatycznie j¹ nanoszê...
Znajduj¹cy siê obok przyk³ad KaGa© ma setki lat i pokazuje, ¿e wczeniej takie rysunki
by³y na porz¹dku dziennym. Poni¿szy komentarz** musi zwróciæ nasz¹ uwagê na to,
¿e obrazy te czytano! Jest to wa¿na cecha
KaGa©: S¹ to obrazy, które siê czyta...
Oko rozpoczyna CZYTANIE porodku/u
góry, wêdruje pionowo w dó³, potem porusza siê do góry/w lewo i koñczy CZYTAÆ na górze po prawej. Poniewa¿ nam,
ludziom wspó³czesnym, brakuje do CZYTANIA tych obrazów kontekstu, mo¿emy
mieæ trudnoci z ich interpretacj¹. (Tego
rodzaju) obrazy mia³y pomagaæ w przyswajaniu religijnych treci, ich ODCZYT
dla cz³owieka ¿yj¹cego setki lat temu by³
oczywisty, poniewa¿ zna³ on symbole, np.
symbol or³a, anio³a, lwa, byka, które automatycznie by³y przyporz¹dkowane poszczególnym Ewangelistom (tak
jak dzisiaj dla nas sowa jest symbolem m¹droci).
** S¹ one tworzone przez nasz mózg!
** ród³o: ASSMANN/HARTH: Mnemozyna (por. Spis literatury).

34

„NOWE” SIANO W GŁOWIE?

Teraz powiesz pewnie: Ale ja nie potrafiê rysowaæ. Bzdura! Kto potrafi pisaæ, potrafi i rysowaæ Powiedzmy sobie jedno:
Kilka kresek w zupe³noci wystarczy! Powiedzmy, ¿e zastanawiasz siê nad pomys³ami,
które wynurzaj¹ siê z g³êbin podwiadomoci. Wówczas mo¿esz je piêknie narysowaæ lub wyraziæ w postaci
prostego KaGa©. Wersja po prawej jest tak samo pe³na wyrazu, jak ta po lewej. Zauwa¿: KaGa© rysujemy dla nas samych. Maj¹ nam one póniej pomóc przy RE-KONSTRUOWANIU informacji lub pos³u¿yæ jako nici pomocnicze, którymi w³¹czamy
nowe informacje w nasz¹ sieæ wiedzy. Nic wiêcej!
Równie¿ moje rysunki-wysepki, które zdoby³y w miêdzyczasie du¿¹
popularnoæ, s¹ tak proste, ¿e mo¿e je rysowaæ praktycznie ka¿dy.
Czyni to wiele moich kolegów i kole¿anek po fachu, równie¿ ci, którzy
wczeniej zarzekali siê, ¿e nie potrafi¹ w ogóle rysowaæ...

Przejdmy teraz do drugiego rodzaju ANALOGRAFÓW©:
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KaWa© = (Kreatywny Analograf©,
Wyrazowe Asocjacje)

Tworzenie KaWa© polega na tym, ¿e do ka¿dej litery wyrazu znajdujemy przynajmniej
jedno zaczynaj¹ce siê na ni¹ skojarzenie
(przypomina to trochê rozwi¹zywanie krzy¿ówki). Czemu to ma s³u¿yæ, dowiesz siê
najlepiej w praktyce.
Na pocz¹tek mo¿esz pobawiæ siê z wyrazem: S£OWO, oczywicie zanim obrócisz
ksi¹¿kê...

Czytelnikom moich listów z poradami (www.birkenbihlbrief.de) zaproponowa³am, aby tworzyli KaWa© do nazwisk. Natychmiastowy wrêcz
pozytywny odzew udowodni³, ¿e t¹ drog¹ mo¿na pod¹¿aæ niezwykle
³atwo i ¿e przynosi ona du¿o radoci.
Kilka przyk³adów (na zaostrzenie apetytu): Zacznij od utworzenia KaWa©
do nazwiska osoby, któr¹ dobrze znasz. Mo¿e to byæ na przyk³ad
cz³onek rodziny, przyjaciel (rodziny), s¹siad, kolega, itd. Napisz
jego/jej nazwisko drukowanymi literami (np. bardzo grubym markerem) i pozwól sobie na tworzenie swobodnych skojarzeñ do
ka¿dej z liter. Wa¿ne jest twoje
przyzwolenie, aby siê to dzia³o.
Musisz odprê¿yæ siê wewnêtrznie i pozwoliæ sobie na umys³ow¹ przygodê. Twoim celem jest
mianowicie uchwycenie swojej
(niewiadomej) wiedzy.
A mo¿e wola³by najpierw spróbowaæ utworzyæ KaWa© do imion? Lub
do w³asnego nazwiska?
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Przyk³adowe KaWa© dla imienia Pana Bodo WARDINA (dyrektora ADD! brain) i pierwsze skojarzenia pewnej uczestniczki kursu do s³owa TELEFON.

KaWa© mo¿na stworzyæ równie dobrze do nazwy swojej firmy lub
swojej ulicy (miasta/gminy)! Mo¿esz te¿ sprawdziæ t¹ metod¹, z czym
kojarzy ci siê nazwisko twojego ulubionego autora lub nazwa produktu, którego regularnie u¿ywasz (lub konsumujesz), przy czym przekraczamy tutaj interesuj¹c¹, p³ynn¹ granicê pomiêdzy nazw¹ w³asn¹
a nazw¹ pospolit¹. (Wyrazy s¹ przecie¿ nazwami rzeczy, procesów lub
istot ¿ywych, dlatego rzeczownik nazywa siê po ³acinie: nomen = nazwa,
imiê) A zatem dokonujemy przejcia do s³owa-klucza, który chcesz siê
w tym momencie (lub regularnie) rozwa¿aæ. Oczywicie KaWa© mog¹
równie¿ okazaæ siê
pomocne w zapamiêtywaniu, na
przyk³ad nazwisk
osób, o których siê
uczymy (tak jak
poni¿sze KaWa© do
nazwiska BARTLETT, wybitnego
brytyjskiego badacza mózgu).
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Wspomnielimy ju¿, ¿e s³owa-klucze s¹ furtkami do wa¿nych krêgów
tematycznych. Jest to oczywicie jedna z g³ównych funkcji KaWa©: zastanowiæ siê z kredk¹ w rêku, POZWOLIÆ nap³yn¹æ pierwszym skojarzeniom, odprê¿yæ siê i udaæ siê na wyprawê badawcz¹ w g³¹b w³asnych myli. Zanim obrócisz ksi¹¿kê i zapoznasz siê z dwoma poni¿szymi
przyk³adami, proponujê ci stworzenie w³asnego KaWa© do s³owa
SUKCES.
Obok widzisz dwa
przyk³adowe
KaWa© do s³owa
SUKCES

Ja sama chêtnie
bawiê siê ca³y
czas z ró¿nymi
s³owami-kluczami i bardzo ceniê
sobie tê technikê.
Potraktuj KaWa©
jako sposób na
zatrzymanie
myli, które masz
w danym momencie...

(Wiêcej szczegó³ów, wskazówek i sztuczek, jak równie¿ przyk³adów
zastosowañ KaWa© znajdziesz w Wielkiej Ksiêdze ANALOGRAFFITI ©).
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Przykład: Sieć, sieć wiedzy & wiedza
Pierwsze skojarzenia (na papierze
do bazgrania!) mog¹ na przyk³ad
dotyczyæ INFORMACJI (I),
które s¹ po³¹czone w sposób bardzo SKOMPLIKOWANY (S), za
rozwijanie tych
po³¹czeñ oznacza EWOLUCJÊ (E) umys³u i wymaga
ÆWICZEÑ (Æ).
Dziêki temu poszerzamy nasz¹ wiedzê.
Zwa¿ywszy, ¿e istot¹ rzeczy jest poszerzanie
WIEDZY przez rozwój SIECI neuronowych, siêgamy teraz po
now¹
kartkê
i
tworzymy
wszystko od pocz¹tku, wychodz¹c od napisania s³ów SIEÆ
i WIEDZA ze wspólnym fragmentem IE. Nastêpnie, z o³ówkiem w rêku
odkrywamy nowe skojarzenia!
Jak widzisz, KaWa©/KaGa© nie rodz¹ siê nigdy jako doskona³e, dojrza³e, gotowe produkty koñcowe, lecz obrazuj¹ procesy rozwojowe,
podczas których budzimy to, co w nas drzemie. Czynimy nasze nie-
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wiadome myli wiadomymi i rozwijamy je dalej. Tym samym, analograficzne© procesy mylowe zawsze odzwierciedlaj¹ przebieg naszej ewolucji umys³owej.
ANALOGRAFFITI© jest narzêdziem mylowym, które podczas mylenia
pomaga nam odkrywaæ nowe po³¹czenia lub zyskiwaæ nowe sposoby
pojmowania.
Istotne pojêcia wci¹¿ na
nowo wy³aniaj¹ siê w moich mylach i s¹ za ka¿dym
razem KaWowane na nowo
(à por. Modu³ Postrzeganie
powtórek, str. 108 i kolejne).

W ten sposób widzê, co dane
pojêcie ma mi do powiedzenia w dzisiejszym kontekcie. Poza tym, wielokrotne
ANALOGRAFOWANIE© powoduje, ¿e
z biegiem czasu odkrywam znacznie g³êbsze p³aszczyzny pojmowania
danego s³owa.
Nie zrozumieli tego jeszcze ci, którzy mówi¹ na przyk³ad: Ju¿ zrobi³em
KaWa© do tego s³owa! Przecie¿ nie chodzi tutaj o to, czy ju¿ raz kiedy
rozwa¿y³e dane s³owo! Przecie¿
rozmylaj¹c nad
czym
bez
o³ówka, tak¿e
wielokrotnie
o tym mylisz,
prawda?! No
w³anie! Obejrzyj jeszcze
jedno KaWa©
do s³owa WIEDZA:
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Sześć wskazówek do tworzenia KaWa©
1. Jeli jaka litera powtarza siê w wyrazie kilka razy (np. U i C
w wyrazie uczucie), wówczas mo¿esz u¿yæ tylko jednej z nich jako
kotwicy skojarzeñ. Decyduj¹ siê na
to chêtnie pocz¹tkuj¹cy, którzy maj¹
jeszcze problemy z wymylaniem
skojarzeñ do liter. Znów przychodzi mi na myl porównanie do rozwi¹zywania krzy¿ówek: Pierwsze
krzy¿ówki bywaj¹ mêcz¹ce, jednak
potem rozwi¹zuje siê je z prawdziwym zami³owaniem. Oznacza to, ¿e
z biegiem czasu, nabieraj¹c stopniowo wprawy, zaczynamy jakby
mimochodem pisaæ wiêcej skojarzeñ przy ka¿dej literze.
2. Czasem zaczynam tworzyæ KaWa© od pierwszej lub ostatniej litery wyrazu i wypisujê skojarzenia po kolei, litera po literze, jednak
zdarza siê te¿, ¿e przeskakujê z litery na dalsz¹ literê, w zale¿noci
od tego, jakie pomys³y przychodz¹ mi do g³owy pierwsze. Przy metodzie przeskakiwania przydatne okazuje siê (w ma³ej przerwie mylowej) zaznaczanie ju¿ zKaWowanych literek, np. poprzez zamalowanie ich odblaskowym markerem (literki te s¹ potem normalnie
widoczne, gdy robisz ksero KaWa©). Kiedy jednak nie mam akurat
pod rêk¹ takiego flamastra, wype³niam literki ju¿ skojarzone kropeczkami (à zob. KaWa© Bartlett, str. 36 i Wiedza, str. 39).
3. Czasami do jakiej litery wyrazu nic nie przychodzi mi do g³owy  wówczas siêgam do s³ownika i przebiegam wzrokiem po
stronie z has³ami zaczynaj¹cymi siê na tê trudn¹ literê  prawie
zawsze wpadnie mi co w oko lub jaki przypadkowy termin,
który przykuje mój wzrok, wywo³uje dalsze skojarzenia (asocjacje)  tak, ¿e ostatecznie udaje mi siê jednak co wymyliæ!
4. Czasami musisz twórczo oszukiwaæ, kiedy na przyk³ad akurat
nie masz pod rêk¹ ¿adnego s³ownika lub kiedy koniecznie chcesz
u¿yæ w KaWa© jakiego s³owa, które niestety nie zaczyna siê na
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¿adn¹ z liter znajduj¹cych siê w KaWowanym wyrazie. Za³ó¿my,
¿e robisz KaWa© do imienia kolegi i chcesz poprzez nie przekazaæ,
¿e twój przyjaciel Piotr jest mi³onikiem samochodów, jednak przy
P nie chcesz wpisywaæ porsche, poniewa¿ Piotr lubi wszystkie
rodzaje samochodów (nie tylko porsche)  mo¿esz wówczas napisaæ na przyk³ad przy T  totalnie zbzikowany na punkcie samochodów.
5. Czasem trzeba zostawiæ jak¹ literkê bez skojarzeñ! Byæ mo¿e
potem przyjdzie ci co do g³owy, na przyk³ad nastêpnego dnia rano.
Nie ma jednak ¿elaznej regu³y, ¿e ka¿da litera musi wzbudziæ jakie
skojarzenia. ANALOGRAFFITI© nie powinno parali¿owaæ twoich myli,
lecz je uskrzydlaæ! Przy niektórych literach przychodzi do g³owy
czasem cztery do piêciu skojarzeñ, za przy innych  ani jedno.
Ka¿dy rodzaj
A N A L O GRAFFITI © ,
czyli ka¿de
KaWa© lub
lub
KaGa©
ka¿da mieszanka obydwu
(zob.
poni¿ej), powinien
siê
rozwijaæ i dlatego niektóre
literki
mo¿na zostawiæ
z pytajnikiem:
No i co?
6. Zawsze miej pod rêk¹ notatnik! Naukowcy, artyci, geniusze lepiej myl¹ z o³ówkiem w rêku  dlaczego ty nie mia³by równie¿?
Ale od dzi rób to proszê analograficznie©, zgoda?

