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Zmiana jest nieuchronna i dopiero się rozpędza





walczyli dostosowali się



oni się dostosowali



NEURONAUKA
neuroobrazowanie



inteligentne testy

Nowe technologie badają reakcje mózgu 

EEG_GSR_ET



George Clooney – rządzi i dzieli

2008

video/nespresso_avi_720_PL.avi
spectrums/PRIM_Nespresso_Clooney_TV_Women (without icon).exe
spectrums/PRIM_Nespresso_Clooney_TV_gender.exe


2006

Neuro sekret reklamy wszechczasów

spectrums/PRIM_SONY_BRAVIA_Balls.exe
video/SONY BALLS.mpg


Puste wrażenia, czyli zabawa bez nauki

2009

video/Pepsi Max.mpg
../neo speech/spectrums/SEC_Pepsi_Im_good.exe
../neo speech/spectrums/PRIM_Pepsi_Im_good.exe


Co licealiści sądzą o sobie i o innych
Inteligentny test dla nauczycieli

2018

CX_CI case



Studencki projekt edukacyjny
godzina wychowawcza_OPINIE
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Jestem wartościową osobą

Mam mocne strony

Mężczyźni są lepszymi menadżerami niż kobiety

Rozpoznaje nieprawdziwe informacje

N=101
NOYES

BRAWO!!!

BRAWO!!!

BRAWO!!!

BRAWO!!!

HIGH AVERAGE LOW N/A

STUDENTS’ OPINION
Percentage of students who AGREED / 
DISAGREED with a given statement.

CONFIDENCE LEVEL
Certainty level of declarations. The faster is 
the reaction, the more certain an attitude is.
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HIGH AVERAGE LOW N/A

STUDENTS’ OPINION
Percentage of students who AGREED / 
DISAGREED with a given statement.

CONFIDENCE LEVEL
Certainty level of declarations. The faster is 
the reaction, the more certain an attitude is.

YES NO

NOYES
N=101

ZNAJDŹ W SOBIE 
GENIUSZA

BRAWO!!!

NAUCZYCIEL CI 
POMOŻE

BRAWO!!!

Studencki projekt edukacyjny
godzina wychowawcza_ PEWNE OPINIE

Jestem wartościową osobą

Mam mocne strony

Mężczyźni są lepszymi menadżerami niż kobiety

Rozpoznaje nieprawdziwe informacje



Co pacjenci sądzą o sobie 
Badanie pojedynczych osób

2018

CX_CI case



stres

X data
TAK

TAK

TAKdyscyplina

wiedza

TAK

TAK

TAK

PERSONALIZACJA usług

O data



neuro odkrywa emocje 



Bez Emocji nie ma energii
- narodziny Emo Sapiens



układ limbiczny 
EMOCJE

kora czołowa
ROZUM

ZANGAŻOWANIE
WARTOŚCI 

przysadka
AUN, hormony

DZIAŁANIE



oto kim jesteśmy

EMOCJE 
to nasza siła,
a nie słabość



Dwa a nie jeden systemy operacyjne



Książka, która by zapobiegła recesji 
(gdyby ją przeczytano)

SYSTEM 1

HOT

SYSTEM 2

COLD

rozpoczyna się

NOWOCZESNA 

EKONOMIA

kończy się

KLASYCZNA 

EKONOMIA

2002

Daniel Kahneman

Dwa równoległe
systemy operacyjne



Oba systemy współpracują ze sobą



Rozum
Plan i Nadzór

Emocje
Energia i Nadzieja



Intelekt pozwala 
zmieniać świat, 
a emocje dają   
wiarę i siłę 



Wszystkie emocje 
są dobre



WSZYSTKIE emocje
są nam potrzebne



Emocje nadają 
życiu barw



STRACH to mądrość 
w obliczu zagrożenia



WSTRĘT broni przed zatruciem



drugie

WSTRĘT broni przed zatruciem
i przekraczaniem granic



ZŁOŚĆ dodaje słabym odwagi



SMUTEK chroni przed… samym sobą



Jak dużo
jest za dużo?

Najważniejsze są 
PROPORCJE



Emocje są jak ogień



boi się ognia

Homo  

SAPIENS
Homo  

EMO SAPIENS

korzysta z ognia



NAUCZ SIĘ 
ZARZĄDZAĆ 

EMOCJAMI



Nasze Noworoczne Postanowienia



“Jak nie zmierzysz, to 
nie poprawisz”

Lord Kalvin



PEWNE TAK / PEWNE NIE 
Wskazuje procent osób,  które odpowie-
działy na pytanie z wysoką pewnością.WYSOKI ŚREDNI NISKI N/A

POZIOM DEKLARACJI
Procent osób, które zgodziły się lub 
nie  zgodziły się ze stwierdzeniem.

POZIOM PEWNOŚCI
Poziom pewności deklaracji. Im szybszy czas reakcji, 
tym bardziej respondenci są pewni swoich opinii.

TAK NIE

Jaki będzie dla mnie rok 2020

2020 będzie wspaniałym rokiem

2020 będzie rokiem zmian

Postaram się być lepszą osobą

Moje życie się poprawi

Czekam na nowe modne powiedzonka

9/01/2020
n=83
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PEWNE TAK / PEWNE NIE 
Wskazuje procent osób,  które odpowie-
działy na pytanie z wysoką pewnością.WYSOKI ŚREDNI NISKI N/A

POZIOM DEKLARACJI
Procent osób, które zgodziły się lub 
nie  zgodziły się ze stwierdzeniem.

POZIOM PEWNOŚCI
Poziom pewności deklaracji. Im szybszy czas reakcji, 
tym bardziej respondenci są pewni swoich opinii.

TAK NIE

Moje postanowienia na rok 2020

Dobry rok dla mojego zdrowia

Planuję większą aktywność fizyczną 

Ograniczę spożycie alkoholu

Przestanę tracić czas na ludzi, 

którzy mnie nie cenią

Dobry rok na spędzanie czasu 

z przyjaciółmi i rodziną

9/01/2020
n=83
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PEWNE TAK / PEWNE NIE 
Wskazuje procent osób,  które odpowie-
działy na pytanie z wysoką pewnością.WYSOKI ŚREDNI NISKI N/A

POZIOM DEKLARACJI
Procent osób, które zgodziły się lub 
nie  zgodziły się ze stwierdzeniem.

POZIOM PEWNOŚCI
Poziom pewności deklaracji. Im szybszy czas reakcji, 
tym bardziej respondenci są pewni swoich opinii.

TAK NIE

Co przyniesie mi rok 2020

Dobry rok dla rozwoju osobistego

Dobry rok dla rozwoju zawodowego

Będę lepiej zarządzać finansami

Zmienię pracę

Zmienię miejsce zamieszkania

72

70

64

11

11

100

98

87

35

27

0

2

13

65

73

NIETAK

PEWNE 

TAK

-

1

6

16

42

PEWNE 

NIE

9/01/2020
n=83



PEWNE TAK / PEWNE NIE 
Wskazuje procent osób,  które odpowie-
działy na pytanie z wysoką pewnością.WYSOKI ŚREDNI NISKI N/A

POZIOM DEKLARACJI
Procent osób, które zgodziły się lub 
nie  zgodziły się ze stwierdzeniem.

POZIOM PEWNOŚCI
Poziom pewności deklaracji. Im szybszy czas reakcji, 
tym bardziej respondenci są pewni swoich opinii.

TAK NIE

Co przyniesie rok 2020 dla kraju i świata

Zagłosuję na kogoś, komu ufam w 2020

Świetny rok dla mojego kraju

Lepsza jakość życia dla ludziom w moim kraju

Dobry rok dla stabilności politycznej na świecie

Dobry rok dla stabilności ekonomicznej na świecie
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Polska należy do 10 najbardziej rozwiniętych państw 

na świecie pod względem tzw. włączenia 

internetowego. Ranking uwzględnia cztery kategorie: 

dostęp do internetu, jego cenę, jakość lokalnego 

kontentu i umiejętność korzystania z sieci.



_Niespotykany dobrobyt

Pierwszy raz w historii więcej ludzi umiera z 
przyczyn naturalnych, niż z powodu chorób 

zakaźnych

Głód zbiera mniejsze żniwo niż otyłość

Mniej ludzi ginie w wyniku przemocy, niż w 
wypadkach



Cyfrowy przełom dopiero przed nami 



2050 - Świat nie do poznania



Przygotuj się!



Nowi konkurenciNowy konkurent



Odwieczni konkurenci



Odwieczni konkurenci



Nowy konkurent

czynności fizyczne

czynności umysłowe



ALGORYTMY: natychmiastowa

wymiana informacji + aktualizacja



Maszyny vs umysł - 1997



7 XII 2017

80.000 / sek vs 
70.000.000 / 

sek

28 zwycięstw 
72 remisy 
0 porażek 

czas nauki 

4 h
bez ludzkiego
przewodnika



Kreatywny człowiek czy AI? 



Chronić pracowników, 
a nie miejsca pracy

ADAPTACJA





25.000 kobiet w UK
3.000 kobiet w USA

redukcja fałszywych alarmów  
1.2% i 5.7% 

redukcja ominięć  
2.7% i 9.4% 



Autonomiczne pojazdy
darują życie milionom osób rocznie



”Nowe” zawody



”Nowe” zawody
Podróżowanie jest śmiertelnie 
niebezpiecznie, dla uprzedzeń i 
ciasnoty umysłu



Cztery filary samoświadomości

Rozwój osobisty

Nauka delektowania się sztuką

Nauka sycenia pięciu zmysłów

Nauka podróżowania



MASZYNY OSŁABIAJĄ 
CIAŁO I INTELEKT



atomizacja
społeczeństwa



chytrý telefon



Chytry telefon rozleniwia

• Kiedy ostatnio liczyliście          
coś w pamięci? 
• mało kto (dwa pokolenia 

wstecz)

• Używaliście papierowej mapy? 
• nikt (jedno pokolenie wstecz)

• Sięgnęliście po encyklopedię? 
• prawie nikt (ostatnie pokolenie)

• Chytry telefon przejął te 
funkcje



Potrzebujemy gimnastyki umysłu

Aby nie wypaść z obiegu



trywialne sposoby…



które czynią cuda



Po co trenować pamięć

By umieć kojarzyć 
odległe fakty, a potem 
łączyć je w skrypty, które 
nawigują nasze plany i 
działania.



2021
7,5mld 

urządzeń 



Jak trenować pamięć – garść pomysłów 

Zapamiętuj historie i anegdoty

Ucz się wierszy i piosenek na
pamięć

Zostań mikropoliglotą



Trenuj krytyczne myślenie 

Personalizacja strumienia 
informacji z sieci - fałszywe 
poczucie powszechności

• Nauczyć się odróżniać co jest 
prawdą, a co dezinformacją lub 
fake newsem. 

• Żeby się rozwijać potrzebny jest 
„ferment twórczy”. 

• By być obiektywnym poznaj 
racje różnych stron



kiedyś kilka dni - dzisiaj kilka minut



Dyskutuj, pytaj o źródło, słuchaj, dopytuj się, otwórz się



Dyskusja 
utrwala

• Jak coś 
przedyskutujesz to 
zdobędziesz wiedzę
• pozyskasz nową                    

lub utrwalisz starą 

• Wcześniej to nie 
„wiedza” lecz 
„wrażenie”



Kiedy nauczysz się krytycznego myślenia 

• Nie dasz się zmanipulować

• Nie wybierzesz pracy, która jest 
dla ciebie zbyt trudna albo zbyt 
łatwa

• Nie zaangażujesz się w związek, 
w którym twoje potrzeby będą 
ignorowane. 

• Nie dasz się skusić ideologii, 
która kryje ciemne wnętrze. 

• Nie zaniedbasz swojego zdrowia 
w imię spraw, na których tak 
naprawdę ci nie zależy.



To, co sobie 
uświadamiasz – to 

kontrolujesz. 

To, czego sobie 
nie uświadamiasz 

– kontroluje 
ciebie 



1. Co według ciebie jest moją mocną stroną? 

2. Jakie rzeczy robię lepiej niż inni?

3. Co przychodzi mi z największą łatwością?

4. Czego w sobie nie doceniam?

5. Jakie rzeczy przeszkadzają mi osiągać cele?

6. Co w moim zachowaniu może zrażać 
innych?

7. Co mam w sobie rozwijać?

Poznaj siebie



Ekspert radzi
Profesjonalne Testy

Dowiedz się jakie są Twoje preferencje
• MBTI [ Myers-Briggs-Type Indicator]
Poznaj swoje style zachowań
• PPA Analiza stylu zachowań [Thomas 

International]
Poznaj swój styl myślenia :
• FRIS [Fakty–Relacje–Idee–Struktury] 
Poznaj swoje talenty : 
• Clifton StrenghtsFinder

Marzena Budziszewska
HR Director CEE



Poznasz siebie czytając książki





teoria praktyka ćwiczenia

Mind Spa
A practice set for 6 months

ponad 20.000 egz.





wyrób 
w sobie 
nawyk



wyrób 
w sobie 
nawyk



wyrób 
w sobie 
nawyk



wyrób 
w sobie 
nawyk



Nie daj sobie stępić zmysłów



Zmysły to inteligentne sensory 



Przestań gonić newsy, 

zacznij gonić wrażenia



NEUROFITNESS

Kiedy ostatnio 
robiliście coś 
po raz 
pierwszy?



gimnastykuj swój                     
umysł, jak dziecko



NEURPLASTYCZNOŚĆ

Trening: różnorodności,                 
elastyczności, perspektywy

Neurofitness działa dzięki 
neuroplastyczności



Akceptuj ciągły ruch cywilizacji



_każda zmiana 
odmładza_



Na drogę do domu

Zakończenie



Trenujmy co 
mamy najlepszego!

• intelekt

• zmysły

• emocje

• samoświadomość MIŁOŚĆ

SZTUKA

BLISCY

PODRÓŻE



W następnym odcinku…

Jedyne życie, 

jakie ma sens, to 

życie towarzyskie

Edward Dziewoński



OBUDŹ  BLISKICH 



Emo Sapiens do pełni życia 
potrzebuje innych ludzi

użyj ON-LINE
do OFF-LINE



Zalajkujcie nas, jeśli 
Wam się podobało ☺

RafalOhmePL

cut_Into the great wide open.mp3

