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ELŐSZÓ

Legértékesebb adottságunk az agyunk. 
Az agy lehetővé teszi, hogy tanuljunk, szeressünk, gondolkodjunk, alkos-

sunk, és hogy megtapasztaljuk az örömet. Kapuja érzelmeinknek, képessé tesz 
minket az élet mély megtapasztalására, a tartós intimitás, bensőséges viszony 
kialakítására. Lehetőséget ad, hogy újítsunk, fejlődjünk, megvalósítsunk.

Mégis csak kevesen ismerjük fel, hogy egy maroknyi gyakorlati mód-
szer alkalmazásával tökéletesíthetjük agyunk működését és megerősíthetjük 
tanulási képességeinket. A legtöbben tudjuk, hogy testedzéssel és megfelelő 
étrenddel jobbá tehetjük keringési rendszerünk egészségét, de annak általá-
ban nem vagyunk tudatában, hogy agyunk működését és ezen keresztül éle-
tünk minőségét is nagyban javíthatjuk.

Sajnálatos módon világunk nem teremt egészséges környezetet agyunk 
számára. Mielőtt Jim Kwik útitervet ad a kezünkbe korlátaink lebontásához, 
vádat fogalmaz meg az egyre jobban elhatalmasodó négy főbűnös ellen, amely 
gyengíti gondolkodási, összpontosítási, tanulási és fejlődési képességeinket, 
és gátolja, hogy maradéktalanul emberi életet élhessünk. 

Az első főbűnös a digitális áradat – az információk vég nélküli folyama 
egy véges idejű és méltánytalan elvárásokkal teli világban, ami túlterheléshez, 
aggodalomhoz és álmatlansághoz vezet. Miközben fuldoklunk az adatokban 
és a gyors változásokban, olyan stratégiák és eszközök után vágyakozunk, 
amelyekkel visszanyerhetjük a termelékenység, a teljesítmény és a lelki nyu-
galom némi látszatát. 

A második főbűnös a figyelem digitális eszközökkel való elvonása. A digi-
tális dopamin keltette múló örömérzet váltja fel azt a képességünket, hogy 
fenntartsuk az elmélyült kapcsolathoz, tanuláshoz vagy munkához szükséges 
figyelmet. Nemrégiben egy előadáson egy hölgyismerősöm mellett ültem, és 
észrevettem, hogy néhány percen belül többször is a kezébe vette a telefonját. 
Elkértem tőle a telefont, és előhívtam rajta a képernyőidő applikációt, amely 
azt mutatta, hogy a hölgy naponta több mint ezerszer vette fel a telefonját, és 
ezer értesítést kapott. Szöveges üzeneteket, a közösségi médiából jövő értesí-
téseket, elektronikus leveleket és hírekkel kapcsolatos jelzéseket, amelyek bár 
fontosak lehetnek a maguk kontextusában, lehetetlenné teszik a koncentrá-
lást, és arra szoktatnak minket, hogy eltereljük figyelmünket az adott pillanat-
ban legfontosabb dologról. 
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A következő főbűnös a digitális demencia. A memória egy izom, amit 
hagyunk elsorvadni. Bár annak is megvannak az előnyei, ha a zsebünkben 
tudhatunk egy szuperszámítógépet, gondoljunk rá úgy, mint egy elektromos 
kerékpárra. Jó szórakozás, és könnyű vele menni, de nem fog jó fizikai formá-
ba hozni. A demenciával kapcsolatos kutatások azt bizonyítják, hogy minél 
nagyobb a tanulási képességünk – vagyis minél több mentális „agygyakorla-
tot” végzünk –, annál kisebb a demencia kockázata. Sok esetben mi magunk 
látjuk kárát, ha más eszközökre bízzuk azokat a feladatokat, amiket a memó-
riánknak kellene végeznie. 

Az utolsó agyromboló főbűnös a digitális dedukció. Egy olyan világban, 
ahol bőségesen hozzá lehet férni az információkhoz, talán túlságosan mesz-
szire mentünk ezeknek az információknak a használatában, sőt, odáig jutot-
tunk, hogy nagyrészt a technikára hagyjuk a kritikus gondolkodás és követ-
keztetés helyettünk való elvégzését. Az online világban oly sok mások által 
levont következtetéssel találkozhatunk, hogy kezdjük feladni saját következ-
tetési képességeinket. Soha nem engednénk meg egy másik személynek, hogy 
helyettünk gondolkodjon, de túlságosan elkényelmesedtünk abban a tekintet-
ben, hogy hagyjuk a digitális eszközöknek átvenni ezt a képességünket.

Ennek a négy digitális főbűnösnek az együttes hatása megfoszt minket 
összpontosító képességünktől, figyelmünktől, tanulásunktól és ami a legfon-
tosabb, a valódi gondolkodás képességétől. Megfoszt minket szellemi tiszta-
ságunktól, és agyi fáradtságot, a figyelem elvonását, a könnyű tanulás képes-
ségének elvesztését és boldogtalanságot okoz. Miközben korunk technikai 
eredményei egyszerre képesek segítségünkre lenni és ártani, az a mód, ahogy 
társadalmunkban használjuk őket, túlterhelési, memóriavesztési, figye lem-
elvonási és függőségi járványhoz vezethet. És a helyzet csak súlyosbodni fog. 

Ennek a könyvnek az üzenete soha máskor nem lehetne időszerűbb. Szü-
letésünkkor megkaptuk a legnagyszerűbb technikai eszközt, és semmi sem 
fontosabb agyunk egészségénél és frissességénél, mivel az életben mindent  az 
agyunk irányít. Ahhoz, hogy boldogulni tudjunk a 21. században, meg kell 
tanulnunk az adatok szűrését, új módszerek és készségek kifejlesztését egy 
információözönben fuldokló figyelemhiányos világban. A tanulás és a gyor-
sabb és könnyebb tanulás képessége minden mást lehetségessé tesz az élet-
ben, ezért soha nem volt jobb alkalom arra, hogy agyunkat a testünkhöz 
hasonlóan eddzük. Ahogy egészséges testet szeretnél magadnak, épp úgy sze-
retnéd, hogy agyad rugalmas, erős, energiával teli és friss legyen. Jim abból él, 
hogy erről gondoskodik – ő az elme személyi edzője. 

A négy főbűnös csak egy példa azokra a korlátokra, amelyeket a köny-
vet olvasva megtanulsz majd legyőzni. Ahogy Jim állítja, annak kulcsát, hogy 
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kivételes életet élhessünk, az jelenti, hogy megszabadítsuk önmagunkat a kor-
látainktól. Korlátlansági modelljének segítségével Jim megfejtette a személyes 
átalakulás kódját. Ha bármely területen nehezen éred el a célodat, először fel 
kell tenned a kérdést: Hol rejlik a korlátozó tényező? Legnagyobb valószínű-
séggel a korlátot saját gondolkodásodban, motivációdban vagy a módsze-
reidben tapasztalod – ami azt jelenti, hogy nem olyan személyes hiányos-
ságról vagy kudarcról van szó, ami bármiféle érzékelt képességbeli hiányra 
utalna. És ellentétben azzal, amit hajlamosak vagyunk hinni, a korlátaink nem 
örökéletűek. Önmagunk irányítása teljes mértékben a mi kezünkben van, és a 
korlátokat bármikor le tudjuk győzni. 

Ha gondolkodási módunk nincs összhangban vágyainkkal vagy céljaink-
kal, soha nem fogjuk elérni őket. Nagyon fontos, hogy pontosan meg tudd 
határozni a korlátozó meggyőződéseidet, történeteidet, a saját magaddal kap-
csolatos, mélyen benned rejlő meggyőződéseket, hozzáállási formákat és felté-
telezéseket, illetve a lehetőségeidet. Ezeknek a vizsgálata, feltárása és elhagyása, 
elvetése az első lépés a korlátok nélküli gondolkodás kialakításához. Anyám 
azt mondta, bármit meg tudok tenni, okos és ügyes vagyok, és a legjobb lehe-
tek bármiben, amit csak kipróbálok. Ez a mély meggyőződésem lehetővé tette, 
hogy a legszebb álmaimat is meghaladó sikereket érjek el. De miután tanúja 
voltam szüleim válásának és újbóli házasságainak, arról is meg voltam győződ-
ve, hogy a partneri kapcsolatok nehezek, tele vannak fájdalommal és drámával. 
Csaknem 50 év kellett ahhoz, hogy meg tudjak szabadulni ettől a szemlélettől, 
és képes legyek valódi boldogságot találni a házasságomban. 

A korlátok nélküli élet második titka a motivációd. A motivációval kapcso-
latban Jim három fontos elemet vázol fel. Az első a célod. A cél oka, a miértje 
nagyon sokat számít. Szépen akarok öregedni, ezért elköteleztem magam a 
súlyemelés és a testem erősítése mellett, bár nem ez a kedvenc időtöltésem. 
A cél felülírja a kényelmetlenséget. 

A második fontos elem, hogy képes legyél azt csinálni, amit szeretnél. 
Ehhez energia kell, az energia pedig megköveteli az energiagazdálkodást. 
Az emberi teljesítmény tudománya alapvetően fontos a célod eléréséhez – 
tápegész, feldolgozatlan élelmiszerek fogyasztása, testedzés, stresszkezelés, 
minőségi alvás, jó kommunikációs készség és képesség az egészséges kapcso-
latok építésére (és a mérgező kapcsolatok megszüntetésére). Végül pedig a 
feladatoknak jól kezelhető méretűeknek, kis lépéseknek kell lenniük, amelyek 
elvezetnek a sikerig. Tisztíts körbe fogselyemmel a szádban egyetlen fogat, 
olvass el egy könyvből egyetlen oldalt, csinálj egyetlen fekvőtámaszt, medi-
tálj egyetlen percig – ezek az apró lépések majd mind önbizalomhoz és végül 
nagyobb sikerekhez vezetnek. 
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A korlátok megszüntetésének utolsó fontos eleme a helyes módszer hasz-
nálata. Az iskolákban nekünk 19. és 20. századi módszereket, eszközöket taní-
tottak a 21. századi életformához. A Bontsd le a korlátaidat! megtanítja azt az 
öt fontos módszert, amellyel bármit elérhetünk. Ezek a figyelem összpontosí-
tása, a tanulás, a memória javítása, a gyorsolvasás és a kritikus gondolkodás. 
Ezeknek a feljavított tanulási technikáknak a használatával képesek leszünk 
gondolkodásunkat és motivációnkat úgy hasznosítani, hogy álmainkat köny-
nyebben és hatékonyabban érhessük el. 

Jim számára nem ismeretlenek a korlátok. Miután egy gyermekkori fejsé-
rülés miatt károsodott az összpontosító, koncentrációs és tanulási képessége, 
egy érzéketlen tanár rámutatott, és ezt mondta: „Itt van a sérült agyú fiú.” Jim 
azzal töltötte az életét, hogy megtanulja, hogyan győzze le ezt a sérülését, és 
miként gyógyuljon ki belőle, valamint hogyan változtassa a kihívásokat jelen-
tő nehézségeit kivételes tanulási képességgé, „szuperképességgé”. Ilyen-olyan 
mértékben mindnyájan szenvedünk valamilyen „agysérülésben”. Agyunk 
gyógyításának, a korlátozó meggyőződések átkeretezésének és életünk meg-
újításának receptje ebben a könyvben található. Megtanulni tanulni – ez 
jelenti a legfőbb szuperképességet, ami minden más készséget és képességet 
lehetővé tesz, és aminek a megtanítása ennek a könyvnek a célja. 

Könyvében Jim Kwik egy pontosan ehhez szolgáló térképet biztosít szá-
munkra. Nevelésünk során a legtöbben nem kapjuk meg azokat az eszközö-
ket, amikre szükségünk van, de Jim a könyvében nagylelkűen megoszt velünk 
mindent, amit megtanult. Jim három évtizede dolgozik a frontvonalon az 
élet legkülönfélébb területeiről érkezett emberekkel – tanulókkal, tanárokkal, 
hírességekkel, építőipari munkásokkal, politikusokkal, vállalkozókkal, tudó-
sokkal. A világ különböző országaiban a legfejlettebb oktatási rendszerekkel is 
dolgozott, és nevelőket, iskolai vezetőket és tanulókat képezett ki a módszerei-
re. Tanításai valóban működnek és mindnyájunk előnyére válnak.

Nem létezik varázspirula a zsenialitás eléréséhez, de létezik egy folyamat, 
amellyel eljuthatunk odáig, és ezt a folyamatot a könyv oldalain találhatjuk 
leírva. A Bontsd le a korlátaidat! egy térkép agyunk megújításához, amely 
nemcsak arra terjed ki, hogy miként tanuljunk gyorsabban, jobban és hatéko-
nyabban, hanem foglalkozik fizikai agyunk táplálkozással, kiegészítő szerek-
kel, testedzéssel, meditációval, alvással és más módszerekkel való gyógyításá-
val is annak érdekében, hogy fokozni lehessen az új agysejtek és a közöttük 
lévő kapcsolatok létrejöttét. 

Jim egy kötetben három könyvet ad a kezünkbe. Ha a jelenlegi gondol-
kodásod, motivációd és módszereid korlátozzák álmaid elérésének képessé-
gét, akkor a Bontsd le a korlátaidat! egy jobb, okosabb, ragyogóbb agy és jövő 
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használati utasításának szerepét tölti be. A tanulási módszered és az életed 
már soha nem lesz ugyanolyan, mint korábban.

 – Mark HyMan M.D.,
a Clevelandi Funkcionális Gyógyítási Klinikai Központ Stratégiai 

és Innovációs vezetője, a New York Times sikerlistájára felkerült 
12 bestseller szerzője
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