Przedmowa
do wydania XXXVII
całkowicie przeredagowanego w stosunku do wydania XXXVI*
Zawsze, kiedy autor ma na swoim koncie wiele ksi¹¿ek, nasuwa siê
pytanie, w której z nich najbardziej zawar³ siebie. Istniej¹ na przyk³ad
autorzy (nie bêdê podawaæ nazwisk), którzy obrali sobie niewielk¹
wysepkê tematyczn¹ i w swoich kolejnych publikacjach poruszaj¹ siê
tylko w jej obrêbie. I s¹ te¿ inni, tacy jak Ken WILBER, którzy nieustannie rozwijaj¹ temat-j¹dro  tak, ¿e w ka¿dej nowej ksi¹¿ce ich autorskie Ja osi¹ga wy¿sze stadium rozwoju (lub wy¿sz¹ p³aszczyznê wiadomoci). Kolejnym przyk³adem takiego autora jest Izaak ASIMOV (jeden
z moich autorytetów pisarskich): Na jego dorobek w postaci 120 ksi¹¿ek
sk³ada siê po po³owie literatura science fiction i ksi¹¿ki specjalistyczne.
Ponadto odkry³ on trzy prawa robotyki i pozytroniczny mózg androidów. W jego kolejnych ksi¹¿kach (podobnie jak w moich) przewija siê
ca³y czas kilka tych samych tematów i powtórzeñ w treci, które s¹
konieczne do zrozumienia najwie¿szego wydania. W którym
z wywiadów powiedzia³ on (parafrazujê):
Alternatyw¹ by³oby ka¿dorazowe odsy³anie czytelnika do innej
ksi¹¿ki, co mog³oby okazaæ siê bolesne dla kieszeni w przypadku
autorów maj¹cych w swoim dorobku ponad 30 publikacji. Poniewa¿ uwa¿am to za nie fair w stosunku do ludzi, którzy zap³acili
za dany produkt, muszê pogodziæ siê z koniecznoci¹ powtarzania pewnych informacji w swoich kolejnych ksi¹¿kach.
Z tymi s³owami zgadzam siê w zupe³noci. Poza tym, jeden temat mo¿na
przecie¿ przedstawiaæ na ró¿ne sposoby. D³ugo nie uaktualnia³am informacji zawartych w XXXVI wydaniu Siana w g³owie. W miêdzyczasie
* Poprzednie, XXXVI wydanie, osi¹gnê³o nak³ad 400 000 egzemplarzy (plus szeæ przek³adów).
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opracowa³am jednak nowe modele mylowe i zasady postêpowania
przyjaznego dla mózgu, takie jak na przyk³ad ANALOGRAFITTI©, archiwum wewnêtrzne©, tort kategorii©, technikê kreatywnoci 90 sekund plus©,
które prezentujê obecnie na seminariach zarz¹dzania mózgiem. Znajdziesz je tak¿e w moich ostatnich artyku³ach/ksi¹¿kach. Teraz, gdy po raz
trzeci przeredagowa³am Siano w g³owie?, nie mogê w przedmowie pomin¹æ milczeniem swoich nowych odkryæ i koncepcji. Poza tym, jak napisa³
jeden z recenzentów, ksi¹¿ka ta zawiera³a ju¿ wczeniej tak¹ obfitoæ
nowych propozycji, ¿e nie wiadomo by³o, od czego zacz¹æ. Kiedy zatem
czytelnik zna ju¿ tê czy inn¹ koncepcjê b¹d technikê z moich seminariów, programów telewizyjnych, artyku³ów czy której z moich innych
ksi¹¿ek, wówczas w nowym wydaniu Siana w g³owie bêdzie móg³ lepiej
skoncentrowaæ siê na poznawaniu najnowszych tematów! Jednak
ostrzegam: Jeli w tej ksi¹¿ce spotykasz siê po raz pierwszy z moj¹ osob¹
i teoriami, bêdziesz potrzebowaæ du¿o czasu na przyswojenie sobie jej
treci! Czytaj wówczas jednorazowo tylko jeden modu³ (à por. Uk³ad
ksi¹¿ki, str. 16 i nastêpne) i  zanim przejdziesz do kolejnych  postêpuj
na przyk³ad w sposób nastêpuj¹cy:
 Zastanów siê nad tym, co przeczyta³e, aby sta³o siê to dla ciebie
realne.
 Porozmawiaj na ten temat z innymi (jak mawiali staro¿ytni Rzymianie: Ucz¹c innych, uczymy siê sami).
 Poszukaj przyk³adów praktycznych we w³asnym otoczeniu.
 Eksperymentuj ze zdobyt¹ wiedz¹.
 Wykonuj zadania treningowe!
Trzymaj¹c siê tych wskazówek, bêdziesz czytaæ aktywnie, staj¹c siê tym
samym nauczycielem samego siebie. Zauwa¿: Im wiêcej czasu spêdzisz teraz na aktywnym czytaniu
(przetwarzaniu czytanych informacji!), tym wiêcej czasu zaoszczêdzisz na d³u¿sz¹ metê! Wiesz
ju¿, ¿e informacje w tekcie bêd¹ siê powtarzaæ.
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Mój osobisty rozwój jako autorki bêdziesz w stanie sobie lepiej wyobraziæ, kiedy przedstawiê go pos³uguj¹c siê KaGa® (= obrazem mylowym,
à por. ANALOGRAFFITI ©, str. 29 i kolejne):
Moja kariera pisarska rozpoczê³a siê (w po³owie lat 80.) od trzech ksi¹¿ek,
które pojawi³y siê szybko jedna po drugiej i których tematyka pokrywa³a
siê z tym, co wyk³adano na seminariach dotycz¹cych pracy mózgu:
1. Po³o¿enie centralne: Jako pierwsza ukaza³a siê ksi¹¿ka bêd¹ca
podstaw¹ postêpowania przyjaznego dla mózgu: Siano w g³owie?*
(Wydanie I, 1983).
2. Po³o¿enie na lewo z przodu: Jako druga ukaza³a siê ksi¹¿ka Szko³a
bez stresu* (z pomoc¹ której rodzice starali siê zrekompensowaæ
s³aboæ systemu szkolnictwa).
3. Po³o¿enie na prawo z przodu: Konkretny przyk³ad praktyczny
uczenia siê w sposób przyjazny dla mózgu, mianowicie: Jak
szybko i ³atwo nauczyæ siê jêzyka*. W ksi¹¿ce tej ostro zakazujê
wkuwania s³ówek! (à por. T  Nauka jêzyków, str. 188 i kolejne). Póniej opracowa³am tak¿e kursy jêzykowe metod¹ Birkenbihl© (angielski, francuski, w³oski i hiszpañski).
Oczywicie nie poprzesta³am na wydaniu tych
trzech pozycji i kontynuujê do dzi twórczoæ
pisarsk¹. W miêdzyczasie wyda³am artyku³y/ksi¹¿ki, p³yty CD
i kasety audio (z kursami jêzykowymi) oraz
wyk³ady na kasetach
wideo  rodzina metod
przyjaznych dla mózgu** rozrasta siê zatem
nieustannie, tak jak ilustruje to przedstawiony obok rysunek:
** Ksi¹¿ki te ukaza³y siê w Polsce nak³adem Wydawnictwa KOS  przyp. t³um.
** Mowa tutaj oczywicie o grupie prac przyjaznych dla mózgu.
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Kasety wideo z wyk³adami zawieraj¹ szczególnie wa¿n¹ czêæ mojej
pracy, a mianowicie przyjazne dla mózgu wprowadzenia w tematy,
które s¹ powszechnie uwa¿ane za ciê¿kie, trudne i suche  mowa
tu na przyk³ad o przyjaznym dla mózgu wprowadzeniu do fizyki
kwantowej, teorii z³o¿onoci czy memetyki (wirusy umys³u). Wyk³ady te s¹ przeznaczone przede wszystkim dla osób, które spotykaj¹
siê z tymi tematami po raz pierwszy. Z drugiej strony, stanowi¹ one
dla nauczycieli namacalny dowód na to, ¿e te (rzekomo) ciê¿kie
i suche dziedziny wiedzy mo¿na przedstawiaæ uczniom w sposób
przyjazny dla mózgu (à por. Modu³ T  Nowye informacje jako przyjazne dla mózgu, str. 111 i kolejne). Chodzi mi tutaj o dwie zasadnicze
kwestie:
1. Mój tata mia³ zwyczaj mawiaæ: Nie ma suchych teorii, tylko wielu
suchych teoretyków  profesorów, docentów, nauczycieli, autorów,
szefów, doradców klienta, rodziców...
2. Na moich seminariach dotycz¹cych komunikacji apelowa³am, aby
nadawcy wiadomoci brali wiêksz¹ odpowiedzialnoæ za przekazywane przez siebie informacje, zamiast obci¹¿aæ nimi têpych (pozbawionych motywacji) odbiorców.
Niestety jestem zmuszona stwierdziæ na podstawie w³asnych obserwacji,
¿e ambitni nauczyciele, którzy s¹ otwarci na odkrycia w dziedzinie
metodyki nauczenia, s¹ przez system szkolnictwa zwalczani  za nierozumienie przekazywanych informacji wini siê bowiem z przyzwyczajenia tylko uczniów. Pomyl tylko:
1. Od ponad 100 lat Anglosasi udowadniaj¹ nam, ¿e ka¿dy temat
mo¿na przedstawiæ w sposób weso³y, wolny od garba, na luzie
i zgodny z ide¹ infortainmentu.
2. Ten sposób uczenia siê jest równie¿ zgodny z prac¹ mózgu, dlatego oko³o 1973 r. wprowadzi³am okrelenie przyjazny dla mózgu
(ang. brain-friendly, niem. gehirn-gerecht). W miêdzyczasie zato-
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czy³o ono tak szerokie krêgi, ¿e wiêkszoæ u¿ywaj¹cych go osób nie
zdaje sobie nawet sprawy z jego popularnoci.
3. Minê³y dziesi¹tki lat nim infotainment (i edu-tain-ment) zacz¹³
wywo³ywaæ co wiêcej ni¿ tylko nieskrywan¹ niechêæ ignorantów
nauki. Przypominaj¹ mi siê tutaj s³owa VIRCHOWA, który powiedzia³ kiedy do jednego z kolegów: Musicie odzwyczaiæ siê od namiewania siê z rzeczy, których nie mo¿ecie poj¹æ, to jest czysta
g³upota!
4. Dopóki bêdziemy szykanowaæ tê garstkê ludzi, którzy s¹ zwolennikami infotainmentu, dopóty cierpieæ bêd¹ ofiary, a zatem wszyscy
ucz¹cy siê! Ten, kto myli o dzieciach, m³odzie¿y i doros³ych jako
koñcowych odbiorcach lekcji (w sensie przekazywania wiedzy) jest
niemal linczowany  dok¹d dojdziemy postêpuj¹c w ten sposób?!
5. Kiedy nie mo¿na czego poj¹æ (zrozumieæ), mo¿na to albo zapamiêtaæ, albo zacz¹æ czynnie stosowaæ  dlatego Japoñczycy od
tysi¹cleci pod¹¿aj¹ drog¹ prowadz¹c¹ poprzez naladownictwo
do ulepszania i samodoskonalenia. Pomyl tylko o buddyzmie,
który, pochodz¹c pierwotnie z Indii, w Chinach zosta³ zmodyfikowany tylko nieznacznie, natomiast w Japonii rozwin¹³ siê w swoj¹
now¹ odmianê  buddyzm Zen. Stanowi on tak bardzo specyficzn¹
formê buddyzmu, ¿e jest dzi eksportowany w wiat (a nawet
zosta³ re-importowany przez same Indie!).
6. Najpierw naladowanie, potem samodoskonalenie  tak¹ drog¹
pod¹¿ali równie¿ rzemielnicy i artyci (pierwotnie by³ to jeden i ten
sam zawód). Najpierw naladowali wielkich mistrzów, a dopiero
potem koncentrowali siê na w³asnym rozwoju artystycznym. Dlatego apelujê do wszystkich osób nastawionych sceptycznie do idei
infortainmentu: Udowodnijcie, ¿e jestecie w stanie stosowaæ niedorzeczny infotainment w praktyce zanim zaczniecie go udoskonalaæ. Uwaga: Suche wyk³ady, które wyró¿nia wielka powaga i nic
poza tym, nie s¹ ¿adnym rozwi¹zaniem!

14

„NOWE” SIANO W GŁOWIE?

7. Tylko krytykowaæ potrafi ka¿dy. Ale to nie mówi nic o fachowych
kompetencjach krytyków!
W ten sposób dotarlimy do sedna sprawy. Ta ksi¹¿ka chce ci pokazaæ,
jak i dlaczego stare sposoby uczenia siê (anty-infotainmentowe)
wywo³ywa³y w milionach ludzi wra¿enie, ¿e s¹ za têpi, aby cokolwiek
zrozumieæ (albo ¿e maj¹ za s³ab¹ pamiêæ). Ksi¹¿ka ta opiera siê na
fenomenalnych odkryciach dotycz¹cych mózgu i pamiêci i t³umaczy
miêdzy innymi, dlaczego wkuwanie s³ówek jest tak bardzo antyproduktywne!
Mo¿na to porównaæ do sytuacji, w której
chcia³by robiæ na drutach maj¹c na rêkach grube, jednopalcowe rêkawice:
oczka wci¹¿ spada³yby ci z drutów, ty
by³by sfrustrowany, a po pewnym czasie uzna³by, ¿e robienie na drutach jest
straszliwie trudne lub te¿ doszed³by
do b³êdnego wniosku, ¿e ty sam siê do
tego zupe³nie nie nadajesz!
Gdyby natomiast zdj¹³ rêkawice i zacz¹³
pos³ugiwaæ siê wszystkimi dziesiêcioma palcami, stwierdzi³by ze zdziwieniem, ¿e robienie na drutach mo¿e byæ o wiele ³atwiejsze!
U¿y³am metafory o dziesiêciu palcach po to, aby zacz¹³ postêpowaæ
w sposób przyjazny dla mózgu (wykorzystuj¹c obydwie pó³kule i ich
mo¿liwoci)  tak, aby nauka sz³a ci ³atwiej i sprawniej ni¿ dotychczas.
Muszê jednak ciê ostrzec: Im bardziej bêdziesz wierzyæ w to, ¿e uczenie siê jest trudne (lub, ¿e nie potrafisz siê uczyæ), tym wiêksze istnieje
ryzyko, ¿e twoja podwiadomoæ zamknie siê na informacje, które temu
przecz¹. Nasuwa siê tutaj powiedzenie: Lepsze stare cierpienie ni¿ nowa
radoæ, co odnosi siê do sytuacji, w której przybywa Nowe i ¿¹da, aby
wyrzuciæ za burtê stare, utarte pogl¹dy, do których jeste od lat przyzwyczajony. Amerykañski lekarz (i autor ksi¹¿ek) Bernie SIEGEL powiedzia³ kiedy w swoim wywiadzie, ¿e ludzie, którym kto lub co chce

15

Przedmowa

odebraæ ich stary (= dobrze znany, utarty) wiatopogl¹d, reaguj¹ podobnie do na³ogowców pozbawianych rodka uzale¿niaj¹cego (à por.
wiadome rozpoczynanie czego nowego, modu³ T  NEUROBIK©, str. 161
i kolejne). Zadaj sobie zatem dwa pytania:

1. Czy masz odwagê przemyleæ ten problem?
2. Czy jeste gotów zacz¹æ czynnie dziergaæ na drutach swój
sukces?
Ten ma³y zaj¹czek

bêdzie odt¹d Twoim towarzyszem treningu!

Zaprasza on ciê do odkrywania (przy pomocy zadañ treningowych),
do jakich niesamowitych rzeczy zdolny jest tak naprawdê twój
umys³! Zaskocz sam siebie! A kiedy ju¿ raz zrozumiesz, ¿e o twoje
dotychczasowe problemy z uczeniem siê mo¿na w 95% obwiniaæ szkolnictwo i system edukacji (a nie rzekomo brakuj¹ce ci talenty czy
predyspozycje umys³owe), wówczas zacznij to sobie powtarzaæ!
Poniewa¿ im wiêcej osób zrozumie, ¿e postêpowanie przyjazne dla mózgu idzie
w parze z odczuwaniem satysfakcji
(= radoci i polepszenia samopoczucia), tym
lepiej. Wówczas slogan o uczeniu siê przez
ca³e ¿ycie przestanie przera¿aæ, a zacznie
brzmieæ jak s³odka obietnica...
Obietnica, która nas (i nasze dzieci) ukierunkuje pozytywnie na przysz³oæ!
Tego Wam serdecznie ¿yczê...

Vera F. Birkenbihl

lato 2000
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Układ książki
w porównaniu z wydaniem XXXVI
Nowe siano na g³owie? ma uk³ad modu³owy, natomiast wydanie XXVI
 jeszcze linearny. Od czytelnika oczekiwano, aby zacz¹³ czytaæ ksi¹¿kê od pierwszej strony i systematycznie posuwa³ siê dalej. Taki uk³ad
mia³ sens w latach 80-tych, poniewa¿ wówczas prawie nikt  poza elit¹
naukow¹  nie wiedzia³ o badaniach nad mózgiem i sposobem jego
pracy. A zatem moi czytelnicy, podobnie jak seminarzyci na seminariach, pod¹¿ali wzd³u¿ czerwonej nitki. W miêdzyczasie sytuacja zmieni³a siê tak dalece, ¿e kongres amerykañski nazwa³ lata 90-te dekad¹
mózgu*. Tym samym, temat ten nabra³ nadzwyczajnego, wiatowego
rozg³osu, co znalaz³o odzwierciedlenie zarówno w wydaniu wielu suchych (naukowych) publikacji, jak równie¿ (typowo anglosaskich) coraz bardziej przyjaznych dla mózgu ksi¹¿ek dla przeciêtnego czytelnika. Dziêki temu, z wynikami badañ nad mózgiem zaznajamia³o siê
coraz wiêcej ludzi.
Dla porównania: Kiedy pod koniec 1969 r. organizowa³am swoje pierwsze seminarium (Brain-friendly Procedures or: How to Really Use Your
Head) w St. Louis, Missouri (USA), musia³am dos³ownie namawiaæ ludzi,
aby na nie przybyli. Wówczas wprowadzi³am zasadê: satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniêdzy. Po tym pierwszym, prze³omowym
seminarium spotyka³am siê ju¿ przez ca³y czas z nastêpuj¹cymi wypowiedziami seminarzystów: Gdybym wczeniej wiedzia³, co da mi to seminarium, wzi¹³bym ze sob¹ jeszcze przyjació³ (pracowników, kolegów...).
Dzi sytuacja wygl¹da zupe³nie inaczej: czêæ moich koñcowych klientów, którzy uczêszczaj¹ na moje seminaria, ogl¹daj¹ moje kasety wideo
i czytaj¹ moje artyku³y/ksi¹¿ki, wie ju¿ doæ du¿o i chcia³oby uzupe³niæ
swój i tak ju¿ wysoki zasób wiedzy o najnowsze informacje. Inni wiedz¹
* W miêdzyczasie zaproponowano wprowadzenie podobnej dekady mózgu równie¿
w krajach europejskich.
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mniej, a jeszcze inni tyle, co nic, w zale¿noci od tego, czy mieli ju¿
okazjê spotkaæ siê ze mn¹ i moimi teoriami (co równie¿ jest po czêci
kwesti¹ przypadku!) Dlatego uk³ad tej ksi¹¿ki ró¿ni siê ca³kowicie od
poprzedniego wydania: Jest modu³owy.
Wprawdzie kolejnoæ modu³ów sugeruje mo¿liw¹ kolejnoæ czytania (mo¿esz zatem czytaæ ksi¹¿kê tradycyjnie  od strony pierwszej
do ostatniej), jednak okrelenie: modu³owy oznacza przede wszystkim
to, ¿e mo¿esz pracowaæ z ka¿dym z rozdzia³ów (modu³ów) oddzielnie. wiadomie piszê pracowaæ z zamiast czytaæ, poniewa¿
wiele modu³ów zawiera propozycje ma³ych eksperymentów inwentaryzacyjnych lub æwiczeñ, dziêki czemu ty sam mo¿esz przekonywaæ siebie do moich metod i koncepcji, a to z kolei jest o wiele
bardziej przekonywuj¹ce ni¿ moje argumenty! Oczywicie pod warunkiem, ¿e czynnie w³¹czysz siê we wspó³pracê.

Czêæ 0  Wstêp.

Nale¿y tutaj: spis treci, przedmowa, jak
równie¿ rozdzia³ Uk³ad ksi¹¿ki.

Czêæ I  Wiedza bazowa:

Modu³y zawarte w tej czêci
wyjaniaj¹ sposób pracy mózgu, k³ad¹c szczególny nacisk na pamiêæ
(poniewa¿ pamiêæ jest podstaw¹ wszystkiego, o czym zreszt¹ jeszcze siê
przekonasz). Kto przeczyta³ poprzednie wydanie Siana w g³owie, jak
równie¿ inne moje ksi¹¿ki (lub by³ na seminarium powiêconym pamiêci) i chcia³by teraz zaj¹æ siê konkretnymi zagadnieniami, ten mo¿e
poszukaæ w spisie treci interesuj¹cych go tematów i od razu przejæ do
nich. Przypomnij sobie wiadomoci, z którymi spotka³e siê ju¿ w starym Sianie w g³owie, a potem odszukaj je w odpowiednim miejscu
w indeksie, np. E jak EBBINGHAUS, H jak hipokamp lub T jak trening
mentalny. Do wyk³adowców, nauczycieli i trenerów, którzy stosuj¹ ju¿
(doæ d³ugo) na swoich lekcjach techniki przedstawione w starym
Sianie w g³owie zwracam siê z nastêpuj¹c¹ uwag¹:
Najwa¿niejsze stare modele mylowe, które s¹ uniwersalne i ca³y czas pomocne, zosta³y w nowym wydaniu zacho-
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wane, jednak niektóre musia³y odpaæ, poniewa¿ albo zdezaktualizowa³y siê w wietle najnowszych wyników badañ
mózgu albo musia³y ust¹piæ miejsca Nowemu (bez tego
zabiegu selekcji ksi¹¿ka ta mia³aby zapewne 600 stron!)
Poszukaj nowych tematów, poniewa¿  skoro znasz stare Siano
w g³owie?  odkryjesz teraz mnóstwo nowych dla siebie informacji!

Czêæ II  Praktyka (Czêæ T): Ta czêæ ksi¹¿ki oznakowana jest liter¹ T, co oznacza trening. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e czêæ II
(praktyczna) ma oko³o dwa razy wiêksz¹ objêtoæ ni¿ czêæ I (teoretyczna), co równie¿ sugeruje ukierunkowanie nowego wydania na praktyczne zastosowanie informacji. Znajdziesz tutaj na przyk³ad wa¿ne wskazówki, jak unikn¹æ szkodzenia swojemu mózgowi przez normalny
sposób ogl¹dania telewizji oraz porady, jak wykorzystaæ telewizor do
tego, aby uczyæ siê bez wysi³ku, bezbolenie i bez inwestowania w to
swojego cennego czasu (à por. Modu³ T  Nawyki telewizyjne, str. 212
i kolejne).
Najlepiej rzuæ okiem na spis treci i wybierz sobie ciekawy punkt
startowy. W tekcie ksi¹¿ki znajdziesz tak¿e liczne odsy³acze wskazuj¹ce ci inne wa¿ne informacje, które mog¹ okazaæ siê pomocne w uzupe³nieniu wiedzy z jakiego tematu i uzyskaniu ogólnego rozeznania
w zawartoci ca³ej ksi¹¿ki.
Czêæ III Dodatek

Dodatek 1  Dalsze instrukcje obs³ugi mózgu: mniej istotne informacje dla zainteresowanych. Muszê tutaj powiedzieæ, ¿e podczas redagowania nowego wydania zaskoczy³o mnie to, jak wiele pomys³ów
ze starych instrukcji do dzi nie straci³o nic ze swojej aktualnoci, tym
bardziej, ¿e wiele z nich opublikowa³am jeszcze w roku 1982 (w Encyklopedii Techniki i Nauki). Oczywicie czytelnik znajdzie tu równie¿
kilka zupe³nie nowych instrukcji  odnoniki znajduj¹ siê w tekcie
ksi¹¿ki, aby mo¿na by³o do nich od razu przeskoczyæ.

Dodatek 2  Spis literatury: Znajdziesz tutaj literaturê zarówno wykorzystan¹ przeze mnie w redagowaniu tej ksi¹¿ki, jak i dalsz¹. Aby
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móg³ bez trudu rozpoznaæ kilka tytu³ów, które szczególnie ci polecam,
zosta³y one odznaczone pismem pó³grubym; pozycje te stanowi¹ doskona³e uzupe³nienie dla wszystkich, którzy lubi¹ czytaæ i chcieliby
wiedzieæ wiêcej!

Dodatek 3  Indeks (spis s³ów-kluczy)  aby móg³ szybko przeskoczyæ w odpowiednie miejsce.
Ponadto: Poniewa¿ stwierdzi³am, ¿e mam wiêcej materia³u ni¿ by³abym w stanie zmieciæ w tym wydaniu Siana w g³owie, dlatego
planujê stworzyæ kolejny tom o doæ charakterystycznym tytule Po
sianie w g³owie?  xxx, gdzie xxx oznacza podtytu³. Przedstawiê
w nim zarówno najnowsze wyniki badañ nad mózgiem, jak równie¿
dalsze sposoby postêpowania przyjaznego dla mózgu.
PS: Jakkolwiek nie jestem cz³owiekiem zazdrosnym, zazdroszczê Anglosasom tego, ¿e w ich jêzyku o wiele ³atwiej jest pisaæ bez dyskryminowania którejkolwiek p³ci: czytelniczka/czytelnik (reader), nauczycielka/nauczyciel (teacher), itd. Wprawdzie przez sposób pisania
z ukonikiem mo¿na zaznaczaæ, ¿e kierujê swoj¹ wypowied do obydwu p³ci, jednak ten sposób zapisu jest uci¹¿liwy zarówno dla czytelnika (w czytaniu), jak i autora (w pisaniu). Proszê zatem p³eæ ¿eñsk¹
o zrozumienie, gdy bêdê u¿ywaæ gramatycznej formy mêskiej  jako
kobieta piszê oczywicie równie¿ dla i do czytelniczek.

