
Niemal codziennie nasza pamięć płata 
nam różne figle. Chyba każdemu zda-
rzyło się zapomnieć, gdzie odłożyliśmy 
klucze, ułożonej w głowie listy zaku-
pów, PIN-u do karty lub nawet daty 
urodzin kogoś bliskiego. Czujemy wte-
dy lekką konsternację i zdenerwowa-
nie. Wydawać by się mogło „ot, ludzka 
rzecz”, ale czy nie spotyka nas to zbyt 
często? Czy można sobie jakoś pomóc? 
Czy wszyscy mamy taki problem?

Kłopoty z zapamiętywaniem i efektyw-
nym kojarzeniem teoretycznie są bliż-
sze osobom starszym, ale nic bardziej 
mylnego, bowiem problemy zdarzają 
się także młodym, przede wszystkim 
w wieku szkolnym. Jak widać każdemu 
może przytrafić się dziura w pamię-
ci. Jest to naturalne zjawisko, zwłasz-
cza w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy 
wszystko dzieje się tak dynamicznie 
i nie nadążamy za własnymi myślami. To 

jednak nie koniec świata i można sobie 
z tym poradzić.

Na pomoc przychodzą nam różne-
go rodzaju techniki zapamiętywania 
oraz ćwiczenia zwiększające możli-
wości umysłu. Każdy z nas ma swój 
złoty środek na zapamiętywanie 
różnych informacji czy faktów z ży-
cia, ale już nie każdy potrafi przywo-
łać z pamięci potrzebne dane, gdy 
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zajdzie taka potrzeba. Można jednak  
nabyć i wytrenować tę umiejętność.

NA CZYM POLEGA GIM-
NASTYKA MÓZGU?
Aby lepiej zrozumieć, co dzieje się 
w naszej głowie, powinniśmy wie-
dzieć za co odpowiadają poszcze-
gólne półkule mózgu. Półkula lewa 
to analityczna i logiczna część na-
szego mózgu. Odpowiada za mowę, 
pisanie, czytanie, systematyzowanie 
różnych faktów, analizowanie, po-
czucie czasu i przestrzeni. Natomiast 
prawa półkula mózgu odpowiada za 
zdolności artystyczne, wyobraźnię, 
tzw. szósty zmysł, jest bardziej „wy-
luzowana”. To dzięki niej mamy po-
czucie humoru i jesteśmy zdolni do 
spontanicznych zachowań. Wyko-
rzystując odpowiednio możliwości 
swojego mózgu, jesteśmy w stanie 
dostosować do siebie odpowiednie 
ćwiczenia i techniki zapamiętywania. 
JEDNAK ABY MÓC STOSOWAĆ ME-
TODY ŁATWEGO ZAPAMIĘTYWANIA, 
NAJPIERW MUSIMY NIECO ROZRU-
SZAĆ I POTRENOWAĆ NASZ MÓZG. 
OBIE PÓŁKULE MÓZGU POWINNY 
BYĆ W RÓWNYM STOPNIU ZAAN-
GAŻOWANE W ĆWICZENIA, BY PO-
TEM KODOWAĆ DANE Z RÓŻNYCH 
DZIEDZIN. Formą gimnastyki umy-
słu, rozwijającą możliwości całego 
mózgu, są ćwiczenia naprzemienne. 
Polegają  one między innymi na tym, 
że podnosimy prawą rękę do przodu 
i jednocześnie lewą nogę wypycha-
my do tyłu, a następnie powtarzamy 
to z lewą ręką i prawą nogą. Później 
ćwiczenie modyfikujemy tak, by pra-
wa ręka była odwodzona do góry 
w prawo, a lewa noga w górę w lewą 
stronę. Również te ćwiczenia powta-
rzamy kilkukrotnie.

Równie dobrym treningiem dla na-
szych szarych komórek jest ćwicze-
nie polegające na jak najszybszym 
odczytaniu nazw kolorów zapisa-
nych kolorowo na bloczkach:

Z tak przygotowanej planszy próbu-
jemy jak na szybciej podawać kolory, 
które są zapisane inną barwą niż ta, 
która opisują, np. napisano „zielony”, 
ale należy podać kolor „czerwony” , 
czyli ten którym napisano to słowo.

Opisane powyższe ćwiczenia mają 
na celu synchronizację obu półkul 
mózgowych. Oczywiście, jeśli w cią-
gu dnia nie mamy na tyle czasu ani 
możliwości by poświęcić się takiemu 
treningowi, możemy wykonywać 
inne ćwiczenia przy okazji codzien-
nych czynności. Myć zęby lewa ręką, 
jeśli jesteśmy praworęczni, pisać 
lewą ręką bądź prawą w zależności 
od tego, którą mamy dominującą, 
pisać i rysować odbicia lustrzane czy 
pisać obiema rękami jednocześnie.

CZYM SĄ MNEMOTECHNIKI?
Specjalną formą zapamiętywania, 
gromadzenia i odtwarzania informa-
cji są mnemotechniki. Wykorzystują 
one możliwości naszego mózgu, 
które jesteśmy w stanie wypraco-

wać, wykonując trening umysłu opi-
sany już wcześniej. Mnemotechniki 
łączą zdolności logiczno-analitycz-
ne lewej półkuli z wyobraźnią i sko-
jarzeniami reprezentowanymi przez 
półkulę prawą.

Już od najmłodszych lat, w toku na-
uczania używaliśmy mnemotechnik, 
nawet o tym nie wiedząc. Wszystkie 
wierszyki i rymowanki znane z ję-
zyka polskiego miały na celu łatwe 
opanowanie zasad ortografii lub 
deklinacji. Do procesu uczenia i za-
pamiętywania wprowadza się do-
datkowe barwne akcenty w postaci 
kolorów, obrazów lub nawet dźwię-
ków.
 
Istnieje kilka podstawowych mne-
motechnik:

• AKRONIMY, czyli skróty stworzo-
ne z pierwszych liter lub sylab 
słów, które chcemy zapamiętać, 
tutaj każdy może popisać się 
własną inwencją twórczą i two-
rzyć własne przydatne akronimy 
(ADEK - witaminy rozpuszczalne 
w tłuszczach),

• METODA PIERWSZYCH LITER, 
bardzo podobna do metody 
akronimów - również używamy 
tu pierwszych liter, ale two-
rzymy z nich bardzo obrazową 
opowieść. Przykład na pewno 
dobrze znany z czasów szkol-
nych - jak po kolei zapamiętać 
planety Układu Słonecznego. 
Z pierwszych liter nazw po-
szczególnych planet stworzono 
zdanie: Moja Wiecznie Zapraco-
wana Mama Jutro Sama Upie-
cze Nam Placek (odpowiednio 
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, 
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, 
Pluton),

• RYMOWANKI I WIERSZYKI, bardzo 
poręczna forma poda-
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nia informacji przede wszystkim 
dzieciom, ale nie tylko. Wśród 
studentów medycyny i farmacji 
funkcjonuje wierszyk, który uła-
twia zapamiętywanie ułożenia 
i nazwy kości nadgarstka: Łódka 
płynie, Księżyc świeci, Trójgrania-
sty Groszek leci. Na Trapezie, Tra-
peziku, wisi Główka na Haczyku 
(odpowiednio kości: łódeczko-
wata, księżycowata, trójgrania-
sta, grochowata, czworoboczna 
większa, czworoboczna mniejsza, 
główkowata, haczykowata),

• MAPY MYŚLOWE, w centrum „za-
interesowania” stawia się słowo 
klucz, a wokół niego zapisuje się 
słowa ściśle z nim kojarzące się,

• INNE: liczbę dni każdego miesiąca 
można łatwo zapamiętać, używa-
jąc własnych pięści. Poszczególne 
kostki to miesiące z liczbą 31 dni, 
natomiast dołeczki między kostka-
mi to miesiące z krótszą liczbą dni.

W stosowaniu mnemotechnik cho-
dzi o to, by w sposób jak najbardziej 
obrazowy i barwny przygotować 
sobie materiał do zapamiętania. 
BARDZO POMOCNE SĄ RÓŻNEGO 
RODZAJU HISTORYJKI, ZAWIERAJĄ-
CE MNÓSTWO SZCZEGÓŁÓW DO-
TYCZĄCYCH TEGO, CO MA SIĘ ZA-
PAMIĘTAĆ, SKOJARZENIA JAKICHŚ 
LICZB Z OSOBĄ LUB RZECZĄ. Na 
przykład: pan Kowalski (80-letni 
mężczyzna) używa PIN-u do karty 
1439; 14 to liczba określająca wiek 
jego wnuczki, natomiast 39 oznacza 
rok daty jego urodzin. Dzięki tym 
skojarzeniem senior łatwo może 
przywołać sobie z pamięci ten kod, 
kiedy jest to konieczne.

Oczywiście są to najbardziej pod-
stawowe techniki zapamiętywania. 
W miarę rozwoju naszego umy-
słu i poziomu wyobraźni, jesteśmy 
w stanie tworzyć własne techniki 

zapamiętywania dostosowane do 
rodzaju i objętości materiału, jaki 
chcemy opanować.

Banalne, aczkolwiek skuteczne paten-
ty to używanie kolorów czy podkre-
ślenie. Przyjemnie jest też uczyć się 
się wraz z muzyką w tle. Poszczegól-
ne dźwięki lub części utworu od razu 
przywodzą na myśl jakiś wycinek tek-
stu, który  czytaliśmy podczas słucha-
nia muzyki. To właśnie dlatego łatwiej 
nauczyć się słów piosenki wraz z me-
lodią niż bez niej. Podobnie działają 
niezwykle barwne obrazy, śmieszne, 
żartobliwe opisy lub nietypowe okre-
ślenia. Ich unikatowość sprawia, że 
z łatwością coś zapamiętujemy, na ta-
kiej zasadzie działają, np. reklamy ra-
diowe i telewizyjne. Ich twórcy w bar-
dzo krótkim czasie muszą przekazać 
sporo informacji i dzięki udźwięko-
wieniu lub grafice sprawiają, że rekla-
ma trafia do odbiorcy.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE 
EFEKTYWNEMU ZAPAMIĘ-
TYWANIU
Pamięć i pracę mózgu usprawnia 
przede wszystkim pozytywne nasta-
wienie, „oczyszczenie” umysłu przed 
przystąpieniem do nauki, nawod-
nienie, dotlenienie, dostarczenie so-
bie odpowiedniej ilości snu. Bardzo 
ważna jest także dieta. Powinna być 
bogata w węglowodany, gdyż mózg 
żywi się glukozą, potrzebne są także 
witaminy z grupy B, szczególnie wi-
tamina B6 oraz magnez. Powinniśmy 
spożywać posiłki składające się z du-
żej ilości warzyw, owoców, ryb, jajek 
i orzechów. Oczywiście można także 
wprowadzić suplementy diety na ba-
zie kwasów Omega-3, lecytyny lub 
wyciągu z miłorzębu japońskiego, 
które pomagają odbudowywać połą-
czenia nerwowe między neuronami, 
zwiększają dotlenienie mózgu przez 
co poprawiają pamięć i koncentrację.  
ZALECA SIĘ TAKŻE CODZIENNĄ  AK-
TYWNOŚĆ FIZYCZNĄ ORAZ WSZEL-

KIEGO RODZAJU GRY I ZABAWY 
UMYSŁOWE, ROZWIĄZYWANIE KRZY-
ŻÓWEK CZY SUDOKU. SĄ TO NAJ-
PROSTSZE SPOSOBY USPRAWNIENIA 
PRACY MÓZGU, PRZYDATNE OSO-
BOM W KAŻDYM WIEKU.

Trenowanie pamięci i stosowanie wła-
snych, nowych technik zapamiętywa-
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nia może być formą zabawy, ale nade 
wszystko jest sposobem na zapomi-
nanie. Choćby wcześniej wspomnia-
ne rozwiązywanie krzyżówek,  czy też 
gry logiczne sprawiają, że pobudzone 
zostaje wiele obszarów mózgu, a im 
bardziej są aktywne, tym lepiej dla 
nas. Przez całe życie człowiek groma-
dzi i przetwarza informacje, ale nie-

stety część z nich zostaje zapomnia-
na, jak wiadomo wiedza nieużywana 
„zanika”. Dzięki gimnastyce umysłu, 
także starsze osoby oraz te w bardzo 
podeszłym wieku długo pozostają ak-
tywne intelektualnie, a jak twierdzą 
lekarze i naukowcy, trening może za-
pobiegać powstawaniu chorób wieku 
starczego: m. in. chorobie Alzheimera 

i demencji starczej. Tak jak i nasze cia-
ło potrzebuje wysiłku fizycznego, tak 
i nasz mózg lubi się czasem pogim-
nastykować, więc ćwiczmy i bawmy 
się przy tym, równocześnie dbając 
o swoje zdrowie. 

ANNA ROKOSZAK
Pracownik Apteki
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