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Łańcuchowa Metoda Skojarzeń
Mnemotechniki to „sztuczne” sposoby ułatwiające zarówno kodowanie, jak i odtwarzanie nowych 
informacji. Jest to zbiór działań umysłowych, dzięki którym możemy trwale przyswoić wiedzę  
i sprawnie nią operować. Techniki te umiejętnie programują nasz umysł, ułatwiając nam szybko  
i skutecznie zapamiętywać.

Podstawową mnemotechniką, którą chcę ci przedstawić, jest Łańcuchowa Metoda Skojarzeń. 
Metoda ta daje możliwości zapamiętywania długich list przedmiotów wraz z ich cechami.

Istota tej techniki jest kojarzenie w pary kolejnych elementów do zapamiętania, w wyniku  
czego powstaje specyficzny łańcuch skojarzeń. Ma tu miejsce kojarzenie tzw. „wymuszone”, 
dlatego korzystając z tej metody, musimy opanować umiejętność swobodnego łączenia dowolnych 
– w tym również odległych – elementów, które niejednokrotnie nigdy dotychczas nie występowały 
razem. Umiejętność ta jest gwarantem skuteczności tej mnemotechniki.

Podstawowe zasady tworzenia łańcuchów skojarzeń.
Łączymy wyrazy w pary - polega ona na łączeniu w pary dwóch wyrazów na zasadzie skojarzeń. 
Tworzymy opowiadania, w które wplatamy te słowa, które chcemy zapamiętać. Taki sposób 
zapamiętywania daje możliwość odtworzenia poszczególnych elementów we właściwej kolejności.
Wizualizujemy - zapamiętując, musimy tworzyć obrazy w swojej wyobraźni. Wizualizacja stanowi 
fundament sprawnego zapamiętywania. „Obrazy myślowe” to budulec pamięci pomagający 
utrzymać informacje w naszym umyśle. Stosując wizualizacje, aktywizujemy prace mózgu. 
Tworzenie mentalnych obrazów zwiększa skuteczność zapamiętywania, gdyż uaktywnia prawą 
półkulę mózgu.
Kojarzymy - elementy, które chcemy zapamiętać musimy ze sobą połączyć. Skojarzenie już 
znanej informacji z nowa wiadomością jest najprostsza droga do zapamiętania. Jest ona jakby 
„dobudowywana” do posiadanej już wiedzy. 

Jakie powinny być skojarzenia:
Połączenia powinny być oryginalne, przejaskrawione, absurdalne, dziwne, przesadne, 
kontrastowe… czyli takie, które zwrócą nasza uwagę. Poruszając swoja fantazje, budujemy 
takie asocjacje miedzy poszczególnymi wyrazami, które nie występują w życiu realnym np. 
powiększamy, zmniejszamy, przekształcamy, wyolbrzymiamy liczbę przedmiotów, 
zastępujemy jedne przedmioty drugimi, nadajemy cechy ludzkie zwierzętom czy 
przedmiotom martwym. Wyobraźnia jest podstawa dobrej pamięci. Powstałe związki powinny 
przykuwać nasza uwagę, aby dały zadowalające rezultaty.

Jakie cechy powinny posiadać skojarzenia, jakie powinniśmy wykonywać czynności w swojej 
wyobraźni, aby skutecznie zapamiętywać napływające informacje:
pozytywne, pobudzające wyobraźnie, pełne fantazji, wykorzystujące czary, 
dynamiczne, oryginalne, interesujące, dziwne, niesamowite, przejaskrawione, 
kolorowe, głupie, absurdalne, śmieszne, emocjonalne, szukające podobieństw, 
szczegółowe, zmieniające wielkości, nadające cechy ludzkie przedmiotom, 
wykonywane w wyobraźni.

Przykładowe ćwiczenie:
Ciąg słów do zapamiętania jest następujący:
buty, motyle, trąby, prysznic, atrament, czajnik, samochód, krawat, konserwa, portfel, 
bandaż, krzesło, sedes, doniczki, boisko.
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Muszę jednak zastrzec, że będziesz podążał moją opowieścią. Wiem, że może ci to nie odpowiadać, 
ale nie mam innego sposobu pokazania ci tej drogi, tak abyś sam doświadczył, jak to działa.  
W przyszłości będziesz tworzył o wiele lepsze skojarzenia, bo własne.
Wszystko, co masz do zrobienia w tej chwili, to siąść wygodnie, wziąć parę głębokich oddechów 
i rozluźnić się ulubioną metodą. Uśmiechnij się (bo za chwilę dokonasz rzeczy niezwykłej, z którą 
ludzie o niewyćwiczonej pamięci absolutnie sobie nie radzą) i zacznij czytać opis poniższych 
skojarzeń, oglądając przez kilka sekund każdy „żywy” obraz na ekranie umysłu.

A więc ćwicz. Zobacz najpierw wielki but, tak wielki jak dom. Już wiesz, że to możliwe, bo to 
robiłeś. Co się dzieje z tym butem? Podczepiasz go pod wielkie, nadlatujące motyle, wielkie jak 
helikoptery, które unoszą go w górę. Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, usłysz i poczuj.
Co robią motyle? Jaką stworzymy tu akcję? Te wielkie motyle (może ich być teraz o wiele więcej 
niż poprzednio) grają na trąbach. Ty dyrygujesz. Coś niezwykłego! Pierwsza na świecie motyla 
orkiestra dęta. Co grają? Może Marsz Dąbrowskiego? Czułki im falują, skrzydełka drgają... Zamknij 
na chwilę oczy, zobacz to, usłysz i poczuj.
Co robisz z trąbą? Bierzesz pod nią prysznic! Wielka trąba wisi nad tobą, a ty na naguska kąpiesz 
się w strumieniach lecącej wody. Naciskasz jeden klawisz, leci cieplejsza woda, drugi - leci jej 
więcej. Ale frajda! Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, usłysz i poczuj.
Teraz odkręcasz kurek w zwykłym prysznicu, tym w twojej łazience. O rany! Awaria, ale jaka!  
Z prysznica cieknie atrament! Cała łazienka w atramencie, wszystkie ręczniki, szlafroki, ty sam... 
Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, usłysz i poczuj.
Ten atrament wlej teraz do czajnika - twojego czajnika, z twojej kuchni - żeby zrobić sobie 
atramentową herbatkę... Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, usłysz i poczuj.
Co się dzieje z czajnikiem? Czy może mieć rączki i nóżki? Niech ma! Wpychasz go na siedzenie 
kierowcy w twoim samochodzie. Czajnik włącza stacyjkę. bieg, rusza powoli, pokryweczka mu 
podskakuje na głowie, a ty rozpierasz się na tylnym siedzeniu zadowolony, że masz takiego 
kierowcę... Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, usłysz i poczuj.
Zobacz teraz, jak otwierasz drzwi samochodu, ale tym razem pakujesz do środka 100 milionów 
krawatów! Krawaty jak węże kłębią się w oknach, wyłażą przez dach, podwozie, próbujesz 
domknąć drzwi... Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, usłysz i poczuj.
Teraz końcem krawata otwórz konserwę. Ziiuuch i otwarta. Jedna, druga, następna. Zamknij na 
chwilę oczy, zobacz to, usłysz i poczuj.
Co robisz z konserwą? Włóż je wszystkie do portfela, po kolei. I co? Wkładasz już pięćsetną 
konserwę, a portfel taki sam. Portfelowa dziura na konserwy... Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, 
usłysz i poczuj.
Z portfela wyciągasz dla odmiany bandaż. Ale nie jakieś drobne pół metra. Już dziesiąty kilometr! 
Z tyłu za tobą kłębi się kupa tego bandaża wielka jak dom, a ty ciągle wyciągasz kolejne metry... 
Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, usłysz i poczuj.
Co robisz z bandażem? Opatrujesz złamaną nogę krzesła. O, biedne krzesełko - użal się nad 
jego nieszczęściem - noga tak fatalnie złamana, boli pewnie... Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, 
usłysz i poczuj.
Teraz posadź to krzesło na sedesie, niech zrobi siusiu! Zamknij na chwile oczy, zobacz to, usłysz 
i poczuj.
Następnie zbliż palec wskazujący do kciuka na 2-3 mm i przyjrzyj się tej odległości. Możesz sobie 
wyobrazić takie maleńkie sedesy? Zrób to i wsadź te sedesiki do doniczki, podlej i zobacz, jak 
na twoich oczach wyrastają dorodne, kwitnące sedesy. Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, usłysz 
i poczuj.
Czy doniczki mogą mieć nóżki? Mogą. Więc niech mają - i rączki też. Co z nimi robisz?  
Grasz w piłkę na boisku. Kiwasz się, oddajesz strzał na bramkę, jakaś doniczka rozpada się na 
kawałki... Zamknij na chwilę oczy, zobacz to, usłysz i poczuj.
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Wróć teraz do listy oryginalnej powyżej, spójrz na zegarek i poświęć ostatnie 75 sekund na 
wzmocnienie wszystkich skojarzeń. Raz jeszcze zobacz odmalowany w twojej wyobraźni ciąg 
wszystkich obrazów. Po czym... baw się i zapisz je w oryginalnej kolejności, pamiętając, że to 
tylko ćwiczenie:)

Mogło się oczywiście zdarzyć, że ta pierwsza próba nie była udana. Zrobiłeś gdzieś błąd. Pamiętaj 
jednak, że po pierwsze, masz do tego prawo, zwłaszcza na tym etapie ćwiczeń, a po drugie, 
to fantastyczne! Ten błąd może cię przecież wiele nauczyć. Pozwól sobie na ten luksus. To tak 
jak z żonglowaniem piłki: właśnie na błędach najwięcej się uczysz. Zobacz więc, dlaczego nie 
zapamiętałeś, dlaczego w tym właśnie miejscu pamięć zawiodła. Zapytaj: Co nie zadziałało? Może 
za mało szczegółów, za mało akcji? Może nie zobaczyłeś wyraźnie niezwykłej sytuacji? Sprawdź 
to, wzmocnij stosowne skojarzenie i odtwórz cały ciąg jeszcze raz. A potem jeszcze raz od tyłu.

„Popełniłeś błąd? Uczcij to!” V. Satir

A co by się stało, gdyby po „boisku” następnym słowem do zapamiętania były np. „nożyczki”? 
No to co! Tworzę kolejny, „żywy” łącznik, np. wielkimi na 3 metry nożyczkami tnę na pół murawę 
znanego mi boiska. A gdybym dalej dołączył do tego jeszcze „pociąg”?
Dodaję kolejne skojarzenie: prowadzę setki wielkich nożyczek do wagonów i jedziemy! Powstaje 
pytanie, ile słów mógłbym w ten sposób zapamiętać. Sto, dwieście, tysiąc? Ponad tysiąc? Otóż 
odpowiedź narzuca się sama. Nieskończenie wiele. Każdy kolejny element łączę z następnym, ten 
z następnym i tak co parę sekund. Gdybym miał tylko czas. pracę mojego umysłu i wyobraźni 
przerwałaby jedynie moja śmierć. Co jest dość namacalnym dowodem na nieograniczoność 
pamięci, przynajmniej w skali jednego życia.

ĆWICZENIA DLA CIEBIE i NIE TYLKO

Ćwiczenie: Gesty
Ćwiczący siedzą lub ustawiają się w kręgu. Każdy uczestnik zabawy wykonuje jakiś ruch (pstryka 
palcami, krzyżuje nogi, kręci głową itp.) lub przedstawia jakaś figurę. Kolejny uczestnik powtarza 
ten ruch (figurę) i dodaje swoją propozycję. Ćwiczenie udaje się również w dwie osoby, ale 
wtedy każdy z partnerów musi wcześniej zapisać (i zapamiętać!) swoją sekwencję ruchów, aby 
uwiarygodnić późniejsze sprawdzanie.

Ćwiczenie: Przedmioty
Na stole ułóż 10-15 różnych przedmiotów i przeznacz 1-2 minuty na zapamiętanie wszystkich. 
Stopniowo zwiększaj ilość przedmiotów i skracaj czas na zapamiętanie.

Ćwiczenie: Co było na wystawie?
Świat gotów jest do ćwiczeń, chociaż wcale nie musi o tym wiedzieć. Kiedy widzisz sklepową 
wystawę i masz chwilę czasu, wykorzystaj okazję i zapamiętaj wszystkie prezentowane artykuły. 
Jeśli jest ich bardzo dużo, wybierz połowę wystawy. Dąż do budowania skojarzeń w ciągu 5 
sekund (po opanowaniu zakładek liczbowych rozszerz to ćwiczenie o zapamiętywanie cen).

DOBREJ ZABAWY :)
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