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Szybkie czytanie jest ZEPSUTE!
Witaj, tu Kasia Szafranowska… i ten raport jest o szybkim czytaniu.
Chociaż właściwie to kłamstwo.
Celem tego raportu jest abyś zobaczył różne techniki i metody czytania z
odpowiedniej perspektywy, aby dopasować je do własnych potrzeb.
Wielu klientów widząc na mojej stronie 3 wideo szkolenia, darmowy ebook i
kurs multimedialny oraz szkolenie stacjonarne z technik efektywnego
czytania zastanawia się „co, z czym się je”?
Dodatkowo na rynku istnieją jeszcze inne alternatywy opierające się przede
wszystkim na popularnym szybkim czytaniu.
W raporcie pokażę Ci jasną klasyfikację wszystkich metod efektywnego
czytania, tak abyś zobaczył je wszystkie z lotu ptaka i zdecydował, czego
tak naprawdę potrzebujesz.
Za chwilę poznasz:


4 strategiczne poziomy czytania



Banalny sposób 2-krotnego zwiększenia szybkości czytania,



Trik przeglądania książki pogłębiający Twoje zrozumienie



Pytania poprawiające zapamiętanie trudnych tekstów

Więc zaczynajmy…

Największy błąd, który popełnia większość
czytelników.
Czytanie wszystkiego w ten sam sposób.
Różne książki i wymagają innych podejść i narzędzi. Większość z nas
dysponuje tylko trzema narzędziami:
1. „Czytanie od deski do deski” (podobno dla lepszego zrozumienia)
2. „Kilkukrotne czytanie tego samego” (podobno dla lepszego
zapamiętania)

3

3. „Przepisywanie treści na kartkę” (podobno dla zanotowania
najważniejszych rzeczy)
Nie sądzisz, że to przypomina trochę budowanie domu używając tylko
łopaty, młotka i gwoździ?

Czytanie to jeden z najbardziej
skomplikowanych procesów umysłowych,
jakie stara się opanować ludzkość.
Im więcej książek z różnych dziedzin masz do przeczytania, tym więcej
narzędzi potrzebujesz, aby nie zwariować.
Gdy szukasz narzędzi do efektywniejszego czytania najpierw trafiasz na
tzw. szybkie czytanie. Prawda jest niestety taka, że ta najpopularniejsza
metoda skutecznie przyspiesza czytanie prostych tekstów jak beletrystyka.
Aby wykorzystać szybkie czytanie na trudnych tekstach musisz mieć w
małym palcu słownictwo z dziedziny, o której czytasz.
Do trudnych tekstów potrzebujesz innego podejścia, narzędzi i strategii.

Poznaj 4 Strategiczne Poziomy Czytania:
I.
II.
III.
IV.

Czytanie Elementarne
Czytanie Przeglądowe
Czytanie Analityczne
Czytanie Syntopiczne

Poziom Wykorzystywane techniki i metody
I
II
III
IV

Szybkie czytanie

FotoCzytanie

MultiCzytanie

Inne

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

Co istotne… standardowe kursy szybkiego czytania praktycznie pomijają
poziom analityczny, czyli ten, na którym pogłębiasz zrozumienie i
zapamiętanie trudnych tekstów.
Podczas programu szkoleniowego „Czytanie Proaktywne” połączysz w
jeden efektywny system powyższe i kilka dodatkowych technik.
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Czym właściwie są poziomy czytania?
Czytanie można porównać do patrzenia przez okno na otoczenie.
Różne poziomy czytania są jak widoki z różnych pięter budynku.
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Czytanie Elementarne to pierwsze piętro.

Gdy wyglądasz z okna na I piętrze widzisz tylko to, co jest najbliżej
budynku np. ulicę, chodnik, płot na przeciwko.
Czytanie elementarne to koncentracja na samych słowach - na
rozszyfrowywaniu symboli literowych i rozpoznawaniu znaczeń słów.
Ten poziom rozwijamy intensywnie podczas nauki czytania w szkole
podstawowej oraz podczas typowych kursów szybkiego czytania.

6

Czytanie Przeglądowe to drugie piętro.

Z okna na drugim piętrze ogarniasz wzrokiem więcej. Możesz spojrzeć
dalej domy i ulice. Nie widzisz dokładnie ich rozmieszczenia, lecz już
dostrzegasz, że tam są.
Przeglądając koncentrujesz się na poznaniu struktury tekstu i głównych
pojęć, czyli, na zrozumieniu, o czym dokładnie jest książka.
Większość z nas wykorzystuje tylko niewielki potencjał tego rodzaju
czytania.
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Czytanie Analityczne to trzecie piętro

Im wyżej jesteś w budynku, tym więcej widzisz. Dostrzegasz całą dzielnicę:
układ ulic, rozmieszczenie drzew, budynków i innych ważnych elementów.
Czytając na tym poziomie wchodzisz w głąb książki i koncentrujesz się na
zrozumieniu relacji między informacjami. Poznajesz dokładnie sposób
myślenia autora, dzięki czemu lepiej rozumiesz i zapamiętujesz jego
przekaz.
Czytanie analityczne to najbardziej aktywna i złożona część całego
czytania. III poziom stosuje się zarówno do studiowania przedmiotów
ścisłych jak i analizy literatury branżowej czy bardziej technicznych
poradników.
Nie spotkałam się jeszcze w Polsce z poradami do rozwijania tego poziomu
czytania. Między innymi, dlatego ok 40% programu „Proaktywnego
Czytania” koncentruje się na poziomie analitycznym.
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Czytanie Syntopiczne to czwarte piętro.

Będąc na samym szczycie budynku, sięgasz wzrokiem po horyzont.
Widzisz jednocześnie kilka różnych dzielnic: wysokie blokowiska, centrum
miasta, kominy dzielnicy przemysłowej i domki jednorodzinne. Możesz
porównać je do siebie na różne sposoby.
Czytając syntopicznie możesz porównywać informacje z wielu książek
napisanych przez różnych autorów na jeden temat. Przez to Twoje
zrozumienie jest bogatsze, a ślady pamięciowe dużo silniejsze.
Czytanie Syntopiczne to sposób na stanie się ekspertem w dowolnej
dziedzinie.

Jak rozwijać poszczególne poziomy czytania?
Pokażę Ci zaraz




Jakie błędy popełniamy na różnych poziomach czytania
Najważniejsze wskazówki i podejścia do różnych tekstów
Szybkie triki i porady do wykorzystania od zaraz
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POZIOM 1: Czytanie Elementarne

„Co jest napisane w tym zdaniu?”
Celem czytania elementarnego jest umiejętność zamiany abstrakcyjnych
symboli (liter) na zrozumiałe znaczenie (obrazy i odczucia). Jednym
słowem: widzisz napisany wyraz „Kot” i rozumiesz, że oznacza ono
puszyste, miauczące, domowe zwierzę.
W tym etapie nie koncentrujesz się na informacjach, tylko na odszyfrowaniu
znaczeń liter w słowach i słów w zdaniach. Tutaj dowiadujesz się tylko: „Co
jest napisane”.
Przyjmuje się, że opanowałeś czytanie elementarne, gdy Twój mózg
rozpoznaje powyżej 150 słów na minutę. Tempo poniżej 150 słów/min
oznacza trudności z czytaniem całych wyrazów, a co za tym idzie słabe
zrozumienie i zapamiętanie.

Popularne błędy w czytaniu elementarnym…
Większość ludzi uważa, że nie zrozumie (nie odszyfruje znaczenia)
wyrazów, których nie wypowie głosem wewnętrznym.
Wynika to z głupiego sposobu nauki czytania w szkole. Nauczyciele
wymuszają trenowanie nawyku czytania na głos, ponieważ tylko tak mogą
obiektywnie ocenić poziom opanowania tej umiejętności przez ucznia. Jak
mogliby to ocenić, gdyby uczniowie czytali w swojej głowie?
Ten prosty błąd prowadzi do tego, że większość czytelników nie może w
naturalny sposób przekroczyć szybkości mówienia podczas czytania, czyli
ok 350 słów na minutę.
Jednocześnie na drodze patrząc na abstrakcyjny symbol:
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…nie wymawiasz w głowie instrukcji, aby go zrozumieć.
Osoby, które czytają całymi wyrazami osiągają tempo ok 200 słów na
minutę. Czytają linearnie, słowo po słowie wypowiadając w głowie czytany
tekst.

Jak szybko poprawić Czytanie Elementarne?
Rozwijanie czytania elementarnego polega na zwiększaniu tempa, w jakim
rozpoznajesz znaczenia słów. Na kursach szybkiego czytania poznasz 4
podstawowe spowalniacze czytania:


Subwokalizacja (wewnętrzne wymawianie wszystkich czytanych
słów)



Regresja (częste wracanie do już przeczytanego wcześniej tekstu)



Fiksacje oka (nadmierne zatrzymywanie się oczu na tekście)



Pole widzenia (rozpoznawanie na jedno spojrzenie tylko 1-2
wyrazów)

Najważniejszym narzędziem uwalniającym Cię od powyższych problemów
jest stosowanie wskaźnika podczas czytania.
Wystarczy, abyś zaczął wodzić palcem pod czytanym tekstem, aby
swobodnie przyspieszyć do 350 snm. Po kilkudniowym treningu bez
żadnego problemu przekroczysz nawet tę barierę.
Jak dokładnie trenować wodzenie po tekście, aby podwoić, a nawet potroić
tempo czytania elementarnego pokazuję na tym wideo.
Zauważ, że szybkie czytanie nie rozwinie bezpośrednio Twoich
umiejętności wyszukiwania informacji, nie poprawi twojego zrozumienia czy
zapamiętania. Dzięki niemu będziesz szybciej czytał na poziomie
elementarnym, czyli szybciej rozpoznawał napisane słowa.

Jakie książki czyta się z tego poziomu?
Czytanie elementarne najlepiej pasuje do beletrystyki: opowiadań,
kryminałów, romansów czy fantazy. Gdy, czytasz dla siebie i własnej
przyjemności nie interesuje Cię głębokie zrozumienie i zapamiętanie tekstu.
Chcesz raczej miło spędzić czas, wciągając się w interesującą przygodę.
Do książek popularno-naukowych, poradników czy podręczników służą
kolejne poziomy czytania.
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POZIOM 2: Czytanie Przeglądowe

„Co jest dla mnie w tej książce?”
Większość z nas przegląda wstępnie książki zanim je kupi. Przeglądamy,
aby szybko wyłowić wartościowe pozycje i oszczędzić sobie czas,
pieniądze i energię.
Jednak po dokonaniu wyboru najczęściej zaczynamy się wgłębiać w
szczegóły książki od pierwszych stron.
Mało, kto wie, że tak naprawdę

Czytanie Przeglądowe ma 2 fazy:
a) Ocena, czy warto zagłębiać się w daną książkę,
b) Poznanie szablonu i struktury, najważniejszych informacji i argumentów
książki.
Jeśli zaczniesz korzystać również z drugiej fazy przeglądu 2-krotnie
podniesiesz efektywność czytania, czyli swoje zrozumienie i zapamiętanie.
Esencją czytania przeglądowego jest zapoznanie się z całą książką
poprzez systematyczne przejrzenie każdego rozdziału. Na tym poziomie
nie czytasz każdego słowa, lecz skupiasz się na wyłowieniu
najważniejszych pojęć.

Jakie książki czyta się z tego poziomu?
Do czytania przeglądowego nadają się najbardziej teksty, w których
szukasz rozwiązania konkretnego problemu lub odpowiedzi na pytanie:
a) Poradniki techniczne (np. jak zbudować stronę internetową)
b) Poradniki motywacyjne (np. jak przestać odkładać zadania na potem),
c) Poradniki rozwojowe (np. jak dogadać się z szefem),
d) Podręczniki i literatura specjalistyczna (przegląd służy do
zaznajomienia się ze strukturą i głównymi pojęciami).
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Jak tego użyć tu i teraz?
1. Najpierw zrób wstępny przegląd, aby poznać ogólną strukturę
i budowę całego tekstu. Zwróć uwagę na tylną okładkę, spis treści,
wstęp i zobacz jak zbudowane są rozdziały.
2. Następnie przejrzyj cały tekst stronę po stronie. Zanim zaczniesz
wgłębiać się w szczegóły tekstu zrób przegląd wodząc wskaźnikiem
pionowo po tekście. Zwróć uwagę na nagłówki, pogrubienia
i podsumowania, słowniczek na końcu oraz indeks najważniejszych
pojęć.
Nawet, jeśli w połowie przeglądu znajdziesz coś super istotnego
i przyciągającego, przeglądaj dalej.
Możesz fiszkami zaznaczać sobie miejsca w tekście, do których
powinieneś wrócić. Ważne, żebyś najpierw poznał z lotu ptaka cały tekst.
Dzięki temu będziesz miał obraz całości, który potem uzupełnisz
szczegółami. Tak samo jak układając skomplikowane puzzle najpierw
układasz ramę obrazka, a potem wypełniasz środek.

Gdybym miała dać Ci jedną radę podczas przeglądu
to byłoby:
Pamiętaj! Przegląd jest najbardziej efektywny, gdy nie starasz się
zrozumieć 100% treści. Skup się na poznaniu struktury i znalezieniu
głównych pojęć, a szczegóły zostaw na później.

POZIOM 3: Czytanie Analityczne

„Jak dokładnie autor przedstawia informacje
lub rozwiązuje problem?”
Analitycznego czytania możesz używać dla każdego rodzaju książek pod
warunkiem, że Twoim celem jest dokładne zbadanie treści.
Możesz z jego pomocą analizować powieść kryminalną, aby zrozumieć jak
jest zbudowana i samemu nauczyć się lepiej pisać takie powieści.
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Możesz analizować poradnik o skutecznej komunikacji, aby nasiąknąć
głęboko nowymi sposobami porozumiewania się i łatwiej stosować je w
życiu.
Możesz tak zanurzyć się w fizykę kwantową, aby zacząć rozumieć ją na
głębokim, intuicyjnym poziomie.
Czytanie analityczne polega na aktywnym i celowym podążaniu za
autorem. To trochę jak wchodzenie w skórę autora i postrzeganie treści z
jego perspektywy oraz możliwość porównania jej z własną wiedzą
i doświadczeniami. Dokładna analiza silnie pogłębia zrozumienie
i zapamiętanie czytanych treści.
Jest to najbardziej wymagający i żmudny poziom czytania, jeśli nie masz
do tego odpowiednich narzędzi.

Czy Czytanie Analityczne to nauka?
Popularnym nieporozumieniem jest kojarzenie czytania analitycznego
z nauką.
Czytanie analityczne to narzędzia do szczegółowego poznawania
informacji i zależności między nimi. Stanowi najwyżej 60% procesu uczenia
się. Pozostałe 40% to powtórki i przypominanie sobie informacji oraz
poszerzanie kontekstu swojej wiedzy, poprzez kolejny poziom czytania –
Czytanie Syntopiczne.
Podczas czytania tekstów humanistycznych analizie poddajesz tezy
i argumenty autora.
Czytając teksty z tematów ścisłych analizujesz znaczenie pojęć i zależności
między nimi.
Dobre zrozumienie zależności między informacjami i argumentami to
podstawa długotrwałego zapamiętania.

Poznaj najważniejszą umiejętność z poziomu
czytania analitycznego
Aby czytanie analityczne było skuteczne, musisz aktywnie „dyskutować”
z autorem zadając sobie w myślach odpowiednie pytania.
Gdy czytasz książki humanistyczne zadawaj sobie pytanie:
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Które tezy i przekonania autora są najważniejsze?



Które argumenty są najważniejsze i dlaczego?

Odpowiadając na to pytanie znajdziesz główne pojęcia, idee i argumenty,
które składają się na tezę książki.
Gdy czytasz książki z nauk przyrodniczych lub ścisłych pytaj:


Co jest tutaj najważniejsze?



Jak łączą się ze sobą, jak jedna wynika z drugiej?

To wskaże Ci najważniejsze informacje w tekście oraz połączenia między
nimi. Jest to podstawa dobrego zapamiętania wiedzy.
Znacznie więcej technik i metod efektywnej i pochłaniającej analizy tekstów
uczę na w programie Czytanie Proaktywne. Zobacz szczegóły tutaj »

POZIOM 4: Czytanie Syntopiczne
„Co na jeden temat sądzą różni autorzy?”:
Czytanie syntopiczne, inaczej porównawcze to najwyższy poziom czytania.
Skupiasz się tutaj na czytaniu wielu książek z jednego tematu, aby dzięki
temu poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie oraz wypracować sobie własną
opinię.

Dlaczego jest to ważny poziom czytania?
W teorii każdy z tytułem licencjata czy magistra powinien mieć dobrą
umiejętność czytania syntopiczego. Przygotowanie pracy dyplomowej
wymaga, bowiem korzystania z wielu różnych źródeł i czytania prac kilku,
kilkunastu autorów. Jednak teoria sobie, a życie sobie...
Gdy ja pisałam pracę magisterską moje czytanie syntopiczne polegało na
czytaniu po kolei wszystkiego, co znalazłam na powiązany temat i robieniu
wielu długich, linearnych notatek.

Jakie książki czyta się z tego poziomu?
Czytanie syntopiczne jest idealne, gdy chcesz zebrać szerszą wiedzę z
danej dziedziny czy to w ramach studiów, podnoszenia swoich kwalifikacji
czy po prostu opracowywania raportu na określone zagadnienie.
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Dodatkowo coraz bardziej popularne tworzenie produktów informacyjnych
czy treści na strony internetowe wymaga opracowywania wiedzy z wielu
różnych źródeł.
Ja np. do stworzenia raportu „Koncentracja w akcji”, który niebawem ujrzy
światło dziennie korzystałam z ponad 21 książek, które przeczytałam
właśnie syntopicznie.

Jak w prosty sposób poprawić umiejętności tego
poziomu?
Przede wszystkim zacznij korzystać z tego poziomu świadomie i celowo.
Gdybyś uczył się np. sprzedaży tylko od jednego trenera Twoje
umiejętności byłyby mocno ograniczone. Każdy trener i autor ma, przecież
swoje preferencje i własny styl uczenia, który nie musi Ci pasować. Ucz się
od wielu, a szybciej znajdziesz własną drogę.
Formułuj konkretne i mierzalne cele czytania np. „W tydzień czytam
syntopicznie 20 książek o zarabianiu na giełdzie i wymyślam swoje własne
wyjątkowe podejście do tego tematu.”
Korzystaj z czytania fotograficznego, aby przyspieszyć czytanie
syntopiczne. Jak dokładnie wykonać fotoczytanie dowiesz się z tego wideo.
Teraz możesz spojrzeć na wszystkie metody czytania z odpowiedniej,
poukładanej perspektywy. Dzięki temu będziesz wiedział, co zastosować
do zwiększenia efektywności czytania różnego rodzaju tekstów.
Znasz minusy popularnego szybkiego czytania i wiesz, że nie jest ono
rozwiązaniem wszystkich problemów z czytaniem.
Znając perspektywę Poziomów Czytania łatwiej jest Ci wykorzystać
poszczególne techniki i metody.
Jeśli jeszcze nie zapisałeś się na kurs „Strategie Czytania” to zapraszam
Cię serdecznie na filmy, w których:


Pokażę Ci, jakie dokładnie techniki wykorzystasz na różnych
poziomach czytania



Jak poprawiać swoje tempo, zrozumienie i zapamiętanie podczas
czytania?



Jak krok po kroku wykonać podstawowe techniki szybkiego
czytania, MultiCzytania i FotoCzytania
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Jeśli już jesteś zapisany na ten darmowy kurs to przez następne kilka dni
oczekuj codziennie wiadomości z linkami do nagrań wideo.
Do zobaczenia na wideo!
Kasia Szafranowska
Trener szybkiej nauki

PS Będę Ci bardzo wdzięczna za komentarze z pytaniami oraz opisami
Twoich dokonań. Podziel się swoim sukcesem z innymi, aby jak najwięcej
osób chętnie korzystało z tych metod. Dzięki temu poprawimy
konkurencyjność polskiej gospodarki!
PPS Jeśli znasz kogoś kto skorzystałby na tym ebooku to śmiało wyślij mu
go lub zaproś do zapisania się na cały darmowy kurs Strategie Czytania
TUTAJ.

