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Pisz jak Szalony! 

 

Jeśli nauczysz się „pisać jak szalony,” to dzięki temu wskoczysz na zupełnie 

nowy poziom pisania tekstów. 

 

 Pisanie zacznie sprawiać Ci przyjemność i satysfakcję.  

 

 Będziesz publikować więcej tekstów w znacznie krótszym czasie.  

 

 Pozbędziesz się tej ohydnej presji, aby przez cały czas publikować coraz 

to nowe i wartościowe artykuły.  

 

 Zaczniesz się cieszyć za każdym razem, gdy tylko będziesz mieć okazję, 

aby przekazać coś nowego i wartościowego swojej publiczności.  

 

 Twoje teksty będą pełne pasji i namiętności. Przestaną być mdłe i 

bezduszne – z takim skutkiem, że ludzie faktycznie zaczną czytać to co 

piszesz i będą czerpać z tego dużo radości oraz satysfakcji.  

 

 Nauczysz się jak przeciągnąć na swoją stronę te ciche i podstępne głosy w 

Twojej głowie.  

 

 I wreszcie będziesz wstanie przerobić swoje kreatywne myśli i wszystkie 

pomysły na żywą gotówkę! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pisz jak Szalony to nie jakiś tam pierwszy lepszy tytuł tego kursu. To jest 

decydujący krok, którego również ja, jak i wielu innych autorów popełniło 

podczas rozwoju swojej twórczości w Internecie.  

 

Pokażę Ci wszystkie etapy tego procesu, którego punk ciężkości skupia się 

właśnie na tej wspaniałej, szybkiej i niepowtarzalnej umiejętności pisania 

wartościowych tekstów.  

 

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jest to proces, który daje mi najszybsze, 

najsilniejsze i najlepsze rezultaty ze wszystkich technik i taktyk pisania 

artykułów.  

 

Dzięki temu nauczyłem się eliminować uczucie przytłoczenia i strachu przed 

publikacją nowych tekstów. Co sprawiało mi w początkowej fazie i zapewne nie 

tylko mi, bardzo dużo trudności i przysparzało bólu głowy.  

 

W taki oto sposób pisanie zmieniło się ze stresującej konieczności w zajęcie, 

które sprawia mi dużo przyjemności i radości.  

 

Mam nadzieję, że na koniec tego kursu pisanie będzie sprawiać również i Tobie 

tyle satysfakcji jak mi.  

 

W następnej części zrobisz pierwszy krok – Zaczniesz Zadawać Pytania…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadawaj Pytania 

 
Pytania są kluczem do sukcesu. Gdy zadajemy sobie pytania napływają do nas 

nowe pomysły, odpowiedzi i kreatywne myśli.  

 

Musisz zadawać pytania i to wiele! Na okrągło.  

 

Zawsze zaczynam od burzy mózgów, aby w ten sposób otrzymać jak największą 

ilość pytań na temat, o którym chce pisać.  

 

Jak tylko zaczniesz używać tej metody i będziesz zapisywać swoje pytania, to 

jak grom z jasnego nieba będzie ich napływać coraz więcej i więcej. Im więcej 

pytań będziesz zadawać, tym dokładniej będziesz wstanie zgłębić swój temat.  

A im lepsze będą te pytania, tym lepsze staną się Twoje odpowiedzi.  

 

DZIEL TEKST NA PORCJE  
 

Problemem większości osób jest fakt, że traktują oni pisanie jako nudne i 

męczące zadanie, z którym koniecznie muszą się uporać.  

 

Dlatego ciągle stoją w miejscu. I przez cały czas znajdują nowe wymówki:  

„Nie mam czasu żeby pisać”… „Jestem do niczego”… „Nie wiem o czym 

pisać”… itd., itd.  

 

To wszystko to tylko kłamstwa, przez które wymigujemy się od pisania. To są 

dokładnie takie same wymówki, których również i ja używałem zanim odkryłem 

prostą strategię kreatywnego pisania.  

 

Nie tylko pisanie przychodzi mi o wiele łatwiej, ale również i moje teksty 

znacznie zyskały na wartości. Sztuczka polega na tym, że gdy zaczynam, to 

zawsze dziele mój tekst na małe porcje. Dzięki temu moje pisanie jest 

skuteczniejsze i pisze z większym entuzjazmem.  

 

Kilku autorów nazywa te fragmenty tekstu Blokami. Mi jednak taki Blok 

kojarzy się z kwadratową cegłą, która jest ciężka i trudno ją ruszyć… a ja 

czegoś takiego na pewno nie szukam. 

 

Dlatego określam te porcje tekstu jako „Impuls” – podobnie jak w karabinie 

maszynowym. Nagła intensywna aktywność wywołana przez ogromną siłę.  

Tak, dokładnie tego szukam gdy zaczynam pisać. Nagłej i intensywnej akcji.  



Chce wywołać eksplozję, która dosłownie katapultuje moje słowa na kartkę 

papieru lub ekran monitora.  

 

Taki napływ adrenaliny daje mi od 15 do 40 minut intensywnego pisania 

(prawdopodobnie na początku może to trwać u ciebie trochę krócej). Gdy ja 

zaczynałem, to taki stan intensywnego pisania utrzymywał się u mnie nie dłużej 

niż 5 minut. Dopiero później nauczyłem się znacznie wydłużać ten czas.  

 

Przekonasz się na własnej skórze, jak wtedy szybko upływa czas. A jak tylko 

zaczniesz trenować pisanie pod wpływem impulsu, to zanim się obejrzysz, 

będziesz w stanie pisać coraz dłużej i dłużej.  

 

Kolejny powód dlaczego ta metoda jest tak produktywna, to fakt, że pozwala 

skoncentrować się w 100% na swoim zadaniu. Nie będziesz już potrzebować 

kilku godzin na pracę i barykadowanie się w swoim pokoju lub biurze.  

 

W następnej części zajmiemy się Twoją publicznością.  

 

Znasz ich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czy znasz swoją Publiczność? 

 
To jest bardzo ważne: Musisz wiedzieć do kogo piszesz!  

 

Dla mnie najlepszymi autorami tekstów są osoby, które dają mi podczas 

czytania wrażenie, że siedzimy sobie razem np. w kawiarni i on albo ona 

opowiada mi jakąś ciekawą historię.  

 

To było zawsze moim celem… dyskutować na pełnym luzie. Na początku 

jednak to jednak nie działało… moje teksty były suche jak pieprz i zanudzały na 

śmierć. 

 

Bardzo pomogło mi gdy wyobraziłem sobie, że rozmawiam z przyjacielem. To 

sprawiło, że moje teksty stały się luźniejsze i bardziej osobiste.  

 

Zapewne już zauważyłeś, że słowa wylatują z Twojej głowy dosłownie z 

prędkościom światła, gdy piszesz SMSa, maila lub list do swojego przyjaciela 

lub przyjaciółki?  

 

Dzieje się tak dlatego, ponieważ jesteś wtedy szczery i piszesz bez 

cenzurowania samego siebie.  

 

Jesteś odprężony/a i wyluzowany/a i nic nie stoi Ci na przeszkodzie, aby 

stworzyć wreszcie upragniony i wartościowy tekst.  

 

Inną sztuczką, aby Twoje teksty stały się osobiste i bardziej wartościowe, to 

pisać do jakiejś konkretnej osoby.  

 

Może brzmi to trochę dziwnie, ale u mnie jest to najczęściej wymyślona  

postać .

 

Dorze słyszałeś, piszę do mojego wymigiwanego przyjaciela… no dobra wiem, 

że większość dzieci traci swoich wyimaginowanych przyjaciół już około 

ósmego roku życia.  

 

Ale ja nie.  

 

Może jest to trochę zwariowane, ale działa. Powód, dlaczego to tak fajnie 

funkcjonuje jest następujący: Mam to po prostu gdzieś, co sobie pomyśli taka 

wymyślona postać o moich tekstach.  



Gdy piszę do kogoś takiego, to przydzielam mu 

następujące cechy:  



 Imię  

 

 Marzenia  

 

 Twarz  

 

 Potrzeby  

 

 Zawód  

 

 I wiek  

 

Taki wymyślony przyjaciel jest właśnie moją publicznością. Natomiast gdybym 

pisał do większego grona czytelników, to moje teksty byłyby z pewnością 

nudne. A gdy zamiast tego pisze tylko i wyłącznie do jednej osoby – mojego 

wymyślonego kumpla – to od razu teksty dostają powiewu świeżości, więcej 

kolorów, pasji i zaangażowania.  

 

Dopiero wtedy te teksty odzwierciedlają moje wnętrze i uczucia. Stają się moim 

wewnętrznym i niepowtarzalnym głosem.  

 

Może myślisz teraz, że mam nie po kolei w głowie… w porządku.  

 

Zrób mi tylko jedną przysługę.  

 

Przetestuj tą strategię u siebie.  

 

Ponieważ to po prostu działa.  

 

Wiem o tym, bo przetestowałem to na własnej skórze.  

 

A już za chwilę wtajemniczę cię w techniki szybkiego pisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szybkie Pisane 

 
Pomysł na kurs „Pisz jak Szalony” powstał na podstawie reakcji znajomych i 

rodziny (szczególnie mojej dziewczyny), którzy obserwowali mnie podczas 

pracy.  

 

Już nie raz byli świadkami, gdy jak opętany uderzałem w przyciski na mojej 

klawiaturze… Przyglądali się mi, gdy nagle wyciągnąłem mały notesik z 

kieszeni i jak zwariowany naukowiec zapisywałem różne formuły… byli przy 

tym, gdy podczas sesji filmowej wybiegłem z pokoju do mojego laptopa i 

zaczynałem pisać… dokładnie jak jakiś wariat.  

 

Jestem odmiennym gatunkiem jakiegoś zwariowanego grafomana. Nie ma dnia 

bez pisania.  

 

Jednym z powodów, dlaczego pisane może sprawiać Ci trudności to fakt, że nie 

potrafisz pisać tak szybko jak mówisz (zresztą jak większość osób). Dlatego też 

Twój mózg nie musi tak szybko pracować i ma czas, który wykorzystuje do 

krytykowanie Twojej twórczości. Ma dużo czasu, aby stanąć na drodze Twoim 

nowym pomysłom i tworzyć kolejne wymówki.  

 

Te wszystkie rzeczy wybijają Cię z rytmu i sabotują Twoje teksty.  

 

I to jest powód, dlaczego na początku zaczynasz pisać na całkowitym luzie, 

tylko po to aby za kilka minut jak sparaliżowany gapić się na ekran monitora.  

 

Nazwałem to „Fazą Zamrożenia.”  

 

Na początku miałem identyczny problem.  

 

Siadałem przed monitorem i pisałem kilka zdań, aż tu nagle cofałem się do 

początku. Zaczynałem wszystko czytać od nowa i poprawiać.  

 

Mój mózg zaczął krytykować każdy drobiazg, który napisałem. Z czasem 

miałem wrażenie, że wszystko co napisałem to jakieś śmieci i moje teksty 

lądowały w koszu.  

 

Dopiero gdy zacząłem pisać jak opętany i nic nie mogło mnie już rozproszyć, 

miałem takie wyniki o jakich zawsze marzyłem.  

 



Odkryłem, że fizycznie muszę pisać bardzo szybko, aby dotrzeć do punktu, w 

którym moje słowa zaczną strzelać jak z armaty.  

 

Obojętnie czy piszesz na komputerze, czy ręką – Musisz pisać szybko i nie 

zwracać uwagi na szczegóły!  

 

Pisz tak, jakbyś był w dużym pośpiechu.  

 

Sztuczka polega na tym, że za wszelką cenę musisz powstrzymać swój mózg w 

trakcie pisania od krytyki Twoich tekstów.  

 

Ten fizyczny akt, pisać jak szalony, powoduje, że jesteś w 100% 

skoncentrowany/a na pisaniu i nie dajesz się rozkojarzyć przez jakieś drobiazgi.  

 

W takiej nic nie jest wstanie przerwać twórczego procesu pisania, a słowa 

zapełniają kartki papieru lub ekran monitora w błyskawicznym tempie.  

 

Jeżeli fizycznie zmusisz się do takiego pisania, to wreszcie skończysz z 

psychicznym sabotażem swojej twórczości.  

 

A tera przejdź do następnej części. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak Szybko Pisać? 

 
Jak już wspominałem wcześniej, kluczem do sukcesu jest zmuszenie się do 

takiego pisania, jakbyś był w bardzo dużym pośpiechu. Pisz tak, jakbyś starał 

się wygrać jakiś maraton. To zmusi Cię, aby zapomnieć o całym bożym świecie 

i skoncentrujesz się tylko i wyłącznie na swoim celu – zapełnić tak szybko jak to 

tylko możliwe całe strony wartościowym tekstem.  

 

To jest dokładnie to, co chcemy osiągnąć.  

 

Jeśli będziesz tak pisać, to sprawisz, że już nic nie będzie wstanie odwrócić 

Twojej uwagi i przestaniesz zawracać sobie głowy ciągłymi i nowymi 

pytaniami. Oczyścisz swój umysł, a wszystkie konstruktywne i wartościowe 

pomysły będą teraz po Twojej stronie.  

 

Oto kilka rzeczy, które pomogą Ci rozwinąć umiejętność szybkiego pisania:  

 

Kofeina – nie pomaga każdemu, ale dla niektórych autorów jest niczym 

zbawienie.  

 

Mocna kawa może zmusić Twoje myśli do galopu, dzięki czemu zaczniesz 

produkować nowe informacje dosłownie jak super robot.  

 

Muzyka – za to dla innych osób muzyka stała się darem niebios. Każdy jest 

inny. Niektórych ciężka muzyka np. Heavymetal doprowadza do wrzenia i 

powoduje prawdziwą eksplozję fantastycznych pomysłów. Inni natomiast 

słuchają klasycznej muzyki, która ich odpręża i zapewnia całą dawkę nowych i 

wartościowych pomysłów.  

 

Ja osobiście już nie słucham tak dużo muzyki jak kiedyś. Ale na początku, gdy 

zaczynałem pisać to właśnie hip hop dawał mi natchnienie do pisania.  

 

Dzisiaj słucham już raczej utworów np. Czesława Niemena, a szczególnie lubię 

„Dziwny jest ten świat”. Jednak nie potrzebuje już koniecznie muzyki, aby 

wyzwolić swoją kreatywność.  

 

Obojętnie jaki rodzaj muzyki lubisz. Na początku swojej działalności może to 

być właśnie to, co zapewni Ci odpowiedniego kopa do działania. 

 

 



Strefa Zero 

 
Jeśli oglądasz zimą zmagania skoczków narciarskich, to zapewne zauważyłeś 

jak bardzo koncentrują się przed startem na swoim zadaniu.  

 

Ci Atleci nie zastanawiają się, co będzie gdy dotrą na sam dół. Tylko 

wizualizują w myślach cały przebieg swojego lotu. Od startu do samego 

lądowania.  

 

Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszym sposobem aby wprowadzić 

swój umysł do Strefy Zero jest „szalone pisanie.” Te dwa procesy są do siebie 

bardzo podobne, jednak mimo wszystko występują różnice.  

 

Jakie są różnice między „szalonym pisaniem” a „strefą zero”?  

 

Wprowadzenie umysłu w Strefę Zero jest jakby rozszerzeniem Szalonego 

Pisania.  

 

Do szybkiego i intensywnego pisania możesz się zmusić… wystarczy, że 

fizycznie będziesz pisać tak szybko jak to tylko możliwe. To tak bardzo zajmie 

Twój umysł, że nie będziesz mieć już czasu, aby analizować to co akurat 

napisałeś. Odkryłem, że szybkie i intensywne pisanie oraz trenowanie tej 

umiejętności, pozwoli Ci dużo szybciej dojść do Strefy Zero.  

 

To jest dobre rozwiązanie, ponieważ…  

 

…Gdy tylko znajdziesz się w Strefie Zero, to Twój umysł zacznie pracować na 

tak wysokich obrotach, że nowe słówka będą pojawiać się z prędkością światła. 

Będziesz mieć wrażenie, że Twoje słowa lądują na kartce papieru lub ekranie 

monitora z taką dokładnością, jak Robin Hood strzelał podczas wygranego 

turnieju łucznictwa.  

 

Nie będziesz zwracać uwagi jak długo i o czym piszesz. Po prostu zaczniesz 

pisać i tyle.  

 

Właściwie to nawet nie będziesz mieć wrażenie, że piszesz. Ponieważ nowe 

słowa będą dosłownie wyrywać się z Twojego umysłu, aby tylko wylądować na 

jakiejś stronie.  

 

Droga do Strefy Zero prowadzi przez częste pisanie i trenowanie. 



Będziesz wiedzieć, gdy osiągniesz ten stan umysłu. To będzie czas, gdy pisanie 

stanie się dla ciebie zwykłą i bardzo prostą czynnością.  

 

Jak myślisz, czy Adam Małysz był w Strefie Zero od samego początku, gdy 

tylko dostał swoje pierwsze narty? Albo czy Zbigniew Boniek był już w tej 

Strefie, gdy kolega z drużyny podał mu piłkę po raz pierwszy?  

 

Tak naprawdę to masz dużo szczęścia, ponieważ jako Copywriter lub autor 

tekstów (jak kto woli), możesz o wiele łatwiej i szybciej niż zawodowy piłkarz, 

czy skoczek wprowadzić swój umysł do Strefy Zero.  

 

Pamiętaj…, że aby opanować do perfekcji ten wyjątkowy stan umysłu musisz 

przede wszystkim WYSTARTOWAĆ!  

 

Nie możesz oczekiwać, że siedząc na kanapie przed TV nagle nastąpi wielkie 

BOOM… i od razu osiągniesz Strefę Zero.  

 

To tak nie działa.  

 

Jedyna droga aby to osiągnąć, to zacząć pisać.  

 

Zauważyłem, że szybkie i intensywne pisanie (pisać jak szalony), znacznie 

ułatwia Ci dotarcie do Strefy Zero.  

 

A w następnej części powiem Ci co zrobić, gdy już tam będziesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdy jesteś już w Strefie Zero… 

 
Gdy dotrzesz już do Strefy Zero to z pewnością zechcesz już tam zostać.  

Chodzi o to…, że nie będziesz mieć już nawet czasu aby o tym myśleć. Dlatego 

od samego początku musisz eliminować wszystkie czynniki, które mogą Cię 

rozpraszać podczas pisania.  

 

Kilka przykładów z życia wziętych:  

 

Przeważnie to rodzina i znajomi będą odwracać Twoją uwagę w trakcie 

pisania. Dlatego wybierz godzinę, podczas której będziesz mógł spokojnie i bez 

przeszkód pracować.  

 

Surfowanie po sieci – Internet to niesamowite źródło inspiracji, szczególnie dla 

autorów. Jednak może stać się Twoją zmorą, jeśli poświęcisz mu zbyt dużo 

czasu.  

 

Niektórzy próbują się usprawiedliwiać, że ciągłe surfowanie po sieci służy im 

do zdobywania nowych informacji. Jednak w większości przypadków jest to 

tylko strata czasu.  

 

Są w wielkim błędzie, gdy myślą, że w taki sposób staną się produktywni. 

Faktem jest natomiast, że akurat te osoby nigdy nie osiągają zadowalających 

rezultatów.  

 

Produktywne surfowanie po sieci daje konkretne rezultaty, które wpływają 

korzystnie na Twój biznes. Ale gdy przeszukujesz cyberprzestrzeń i nigdy nic z 

tego nie wynika, to lepiej trochę zwolnij, bo tracisz tylko czas.  

 

Zrób z Internetu swoją prywatną broń marketingową, a nie niszczyciela swoich 

marzeń.  

 

Komórka – lepiej ją wyłączyć w trakcie pisania albo przynajmniej wycisz 

dzwonki. Istnieje już bowiem dosyć przeszkód, które odwracają Twoją uwagę 

od konstruktywnych czynności. Jeśli ktoś Cię koniecznie potrzebuje, to niech 

napisze Ci po prostu SMSa. Proste prawda?  

 

Przejmij kontrolę nad swoim czasem, a w następnej części powiem Ci dlaczego 

nie powinieneś poprawiać tego, co akurat napisałeś. 
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Nigdy nie analizuj swoich tekstów… 

 
Najszybszy sposób, aby zniszczyć tekst, to zacząć go analizować – oczywiście 

w trakcie pisania.  

 

Ogromny błąd! 

 

W taki sposób przerywasz płynność pisania i zamykasz sobie drogę do 

kreatywności. Dlatego pisz nieustannie i jak szalony, bo dzięki temu nowe 

pomysły będą strzelać jak z procy i otworzysz swój umysł na kreatywne myśli.  

 

Jak tylko zaczniesz analizować swój tekst, to automatycznie włączy się 

analityczna część Twojego mózgu.  

 

Jeśli będziesz zmieniać co 5 minut część kreatywną umysłu na analityczną i na 

odwrót, to pisanie jednej strony zajmie Ci kilka godzin.  

 

W taki sposób pisanie tekstów staje się bardzo trudne, męczące… i po pewnym 

czasie wywiesisz białą flagę.  

 

Za Wiele Tego  
 

Czasami, gdy zaczynasz pisać jak szalony, Twój pociąg może się nagle 

wykoleić. Jeśli taka sytuacja będzie mieć miejsce, to przyjmij to ze spokojem i 

nie przejmuj się tym.  

 

Pamiętaj, że w tym procesie chodzi tak naprawdę o to, aby wszystkie Twoje 

słowa i pomysły, które zgromadziły się w Twoim umyśle wydobyć na zewnątrz 

i przelać na papier.  

 

Jak to się przyjęło mówić: Płyń z Prądem.  

 

Jeśli poczujesz, że zaczynasz za bardzo oddalać się od swojego tematu, to 

przerwij pisanie i zrób sobie przerwę. Zajmij się po prostu czymś innym.  

 

Po powrocie do pisania zacznij od pytań, które na początku zadałeś sobie do 

tego tematu. To pozwoli Ci wrócić na właściwy tor. 

 

 

 



Stwórz Własny Styl  
 

Jak tylko opanujesz te techniki pisania i zaczniesz używać ich w praktyce, to 

rozwiniesz swój własny styl.  

 

Twoje teksty staną się charakterystyczne i bardziej osobiste.  

 

Twoje słowa będą odczytywane w taki sposób, jak podczas rozmowy.  

 

To zapewne trochę potrwa zanim stworzysz własny styl i odkryjesz swój 

wewnętrzny głos. Ale to nastąpi – na początku w małych porcjach – ale, 

wystarczy po prostu trenować i działać.  

 

A gdy już się do tego przyzwyczaisz to zobaczysz, że do Twoich tekstów 

wkrada się coraz większa nutka indywidualizmu.  

 

I wtedy nadejdzie ten upragniony moment, gdy wszystko co napiszesz, odbije 

się od powierzchni ziemi i wzniesie się na nowy poziom profesjonalizmu.  

Wtedy poczujesz jak Twoja pewność siebie dosłownie eksploduje… i co 

najważniejsze, strach przed pisaniem rozpłynie się w powietrzu.  

 

Jak tylko Twoje szare komórki zaczną produkować nowe pomysły - jak karabin 

automatyczny wypluwa kule - to będziesz już nie do zatrzymania. Jak super 

Heros . 

 

Wystarczy, że pozwolisz swojemu umysłowi na produkcję kolejnych pomysłów, 

ponieważ wtedy zaczniesz przechodzić od jednego pomysłu… do drugiego… 

trzeciego… i tak w nieskończoność.  

 

Tak to działa… jeden pomysł rodzi drugi, ten z kolei następny itd., itd.  

 

A w następnej części pokażę Ci prostą receptę, jak pokonać strach i zwątpienie 

przed publikacją tekstów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokonaj strach i zwątpienie 

 
Oglądałem kiedyś pewien film o tańcu (tytułu nie mogę sobie już dokładnie 

przypomnieć), w którym nauczyciel tańca powiedział do swojego ucznia:  

 

„Wyobraź sobie, że jesteś jedyną osobą na sali. Nikt na ciebie nie patrzy. 

Dlatego zamknij oczy i po prostu tańcz!”  

 

To jest z pewnością najlepsza rada, którą musisz wziąć sobie do serca.  

 

Dokładnie z takim nastawieniem podchodziłem do pisania moich pierwszych 

tekstów.  

 

O co mi dokładnie chodzi? Bądź po prostu sobą i zacznij pisać. Ponieważ jak 

tylko zaczniesz myśleć o tym, co inni pomyślą i powiedzą na temat Twoich 

tekstów… to w końcu nic nie napiszesz.  

 

I wiesz co? To jest zupełnie normalne, że nie każdemu spodobają się Twoje 

teksty.  

 

Jeśli 50% czytelników zaakceptuje Twoje artykuły, to możesz się już cieszyć.  

Gdy tylko nauczysz się olewać to, co inni mogą sobie pomyśleć, to od razu 

poczujesz ulgę… będziesz wreszcie wolny.  

 

Dopiero teraz możesz się w końcu wyluzować i myśleć kreatywnie. Zamiast 

tylko kręcić się w miejscu i szukać wymówek, aby tylko nie pisać.  

 

Ok. 

Teraz zrobimy ostatni krok – będziemy redagować i zajmiemy się organizacją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostatni Krok… 

 
Gdy już przelałeś swoje pomysły na papier, to nadszedł najwyższy czas aby 

wszystko zredagować i poukładać w całość. Ten proces musisz koniecznie 

oddzielić od procesu „Pisz jak Szalony”  

 

Z samej natury te dwa procesy są ze sobą skonfliktowane i nie mają prawa 

współistnieć. Jeśli przyszedł czas na pisanie… to pisz. A gdy przyjdzie czas, aby 

wszystko przejrzeć i przerobić… to zacznij redagować. W taki sposób wszystko 

będzie działać jak należy.  

 

Ja osobiście robię sobie między tymi procesami przerwę (przynajmniej jeden 

dzień).  

 

Gdy pisze coś dłuższego np. eBooka albo jakiś raport, to często biorę sobie 

nawet weekend albo kilka dni wolnego, zanim zacznę przerabiać dany tekst.  

A gdy piszę artykuł na bloga, to wtedy staram się z tym przespać. Ponieważ 

muszę przejść z kreatywnego stanu umysłu w stan redaktora.  

 

GRAMATYKA, CZY TO TAKIE WAŻNE?  

 

Moim zdaniem gramatyka jest trochę przeceniona. A może nawet bardzo…  

Jest bardzo dużo popularnych autorów, którzy nie zawracają sobie głowy 

gramatyką.  

 

Oni piszą naprawdę świetne książki i nawet nie czujesz, że je czytasz. Ich 

zawartość tak bardzo Cię wciąga… że masz wrażenie, jakby autor siedział 

naprzeciwko ciebie w kawiarni i opowiadał Ci jakąś ciekawą historię.  

 

Za dużo osób ogranicza swoją twórczość ze strachu przed gramatyką i przed 

popełnianiem gramatycznych błędów.  

 

O wiele za dużo.  

 

Przyczyna takiego zachowania jest bardzo prosta. Od dziecka wpajano nam, że 

gramatyka jest bardzo trudna. Ja osobiście nienawidziłem gramatyki na 

lekcjach.  

 

Gramatyka jest skomplikowana. 

 



Gramatyka jest strasznie nudna.  

 

Jeśli od najwcześniejszych szkolnych lat uczono Cię w taki sposób, to nie ma w 

tym nic dziwnego i właśnie dlaczego prawie wszyscy panicznie boją się 

popełniania błędów gramatycznych.  

 

Ale na szczęście gramatyka umiera powolną śmiercią. Wraz z rosnącym 

znaczeniem Internetu, publikacją eBooków i blogów, nie jest ona już tak ważna 

jak mogło wydawać się to na początku.  

 

To co jest tak naprawdę ważne i co przykuwa uwagę czytelników, to Twój 

własny styl. Twój wewnętrzny głos. Teksty, które pochodzą prosto z serca, 

myśli, duszy, albo jak tam wolisz to nazwać…  

 

To jest dokładnie to, czego pragną ludzie.  

 

To jest to, co nie pozwala oderwać wzroku od kartki papieru lub monitora.  

A nie perfekcyjna gramatyka.  

 

Gramatyką możesz zając się później. Po tym jak Twoje teksty odnajdą drogę do 

kartki papieru albo do ekranu Twojego komputera.  

 

Gramatyka jest po prostu drugorzędna i tak też powinieneś ją traktować.  

Przede wszystkim musisz uwolnić wszystkie swoje emocje, myśli, uczucia i 

przelać je na swoje strony. Później będzie jeszcze dużo czasu, żeby zająć się 

gramatyką.  

 

W następnej części pokażę Ci jeszcze kilka trików, które pomogą Ci tworzyć 

skuteczne teksty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kilka Wskazówek 

 
Pisanie gdy jesteś zmęczony lub wyczerpany, może mieć wbrew pozoru 

pozytywne skutki.  

 

Powód jest dosyć prosty. Twój umysł jest w takiej sytuacji zbyt zmęczony, aby 

z Tobą walczyć.  

 

Kreatywna część umysłu traci wtedy swojego redaktora, który nie robi nic 

innego, jak tylko wystawianie cenzury. Podobnie jak jakiś strażnik.  

 

Najlepsze teksty piszą osoby, które są zachwycone swoim tematem. A gdy 

będziesz już tak pisać, to zauważysz, że coraz więcej Twojego entuzjazmu 

przedostaje się na kartkę papieru lub ekran monitora.  

 

Entuzjazm może być zaraźliwy.  

 

OTO KILKA CIEKAWYCH I ZWARIOWANYCH TRIKÓW DO 

ZASTOSOWANIA:  

 

 Otwarte Pisanie  

 

Jest to naprawdę świetny sposób na trening. A pod Otwartym Pisaniem kryje się 

pisanie o wszystkim lub o niczym.  

 

To jest super droga i sprawdzony trening, który pomoże Ci wydobyć swój 

wewnętrzny głos i pisać teksty przepełnione emocjami.  

 

Doskonale wiesz, że akurat w tym wypadku nikt nie będzie tego czytać. Dlatego 

możesz pisać o tym, o czym tylko chcesz. Nawet kompletne bzdury. Ponieważ 

ważne jest, aby pisać.  

 

 

 Wyścig Słów  

 

To jest bardzo proste ćwiczenie. Chodzi po prostu o to, aby w jak najkrótszym 

czasie zapisać jak największą ilość słów. Zacznij od dwóch minut. Pamiętaj, że 

nie chodzi tutaj o zdania, tylko o same słowa. 

 

 



Obojętnie jakie słowo przyjdzie Ci akurat do głowy. Po prostu zapisze je albo 

wystukaj na klawiaturze. Podnoś powoli poprzeczkę i zapisuj tylko te słowa, 

które zaczynają lub kończą się na jedną określoną literę.  

 

 

 Pisz w Ciemnościach  

 

Pisanie w ciemnym pomieszczeniu albo po prostu nocą, może być również 

bardzo dobrym ćwiczeniem. Szczególnie wtedy, gdy jesteś osobą, która 

nieustannie zacina się w miejscu i przez cały czas redaguje i krytykuje to, co 

akurat napisała.  

 

Gdy będziesz pracować po ciemku, to nie będziesz już koncentrować się na tym, 

co właśnie stworzyłeś. Zamiast tego skoncentrujesz się na tym, co masz napisać.  

Ten trening pomoże Ci pozbyć się Twojego problemu, czyli nadmiernego 

redagowania swoich tekstów.  

 

 

 Wyłącz Monitor w Trakcie Pisania  

 

To nie jest właściwie nic innego, jak tylko trochę uproszczona metoda pisania 

po ciemku.  

 

Możesz po prostu wyłączyć monitor albo pisać na białym tle białą czcionkom.  

Ważne, aby nie widzieć tego co piszesz.  

 

 

 Olej To, Gdy Zatniesz Się Na Jakimś Etapie Pisania  

 

Zrób sobie wtedy krótką przerwę i zacznij od nowa.  

 

 

Teraz już tylko należy wszystko podsumować i zebrać w całość. Zajmiemy się 

tym w następnej części – ostatniej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie i Końcowe Wnioski 

 
Pisanie bywa przerażające.  

 

Zostać Autorem: to jest coś o czym bardzo dużo osób zawsze marzyło. Ale 

niestety, większość poprzestaje tylko na marzeniach. Takie osoby często nawet 

nie próbują, ponieważ nie znają odpowiednich technik i trików, które mogą im 

ułatwić pracę.  

 

Jeśli zawsze będziesz sobie wmawiać, że pisanie jest trudne… to 

prawdopodobnie nigdy nie podejmiesz działania.  

 

Powód dlaczego pisanie dla tych ludzi wydaje się takie ciężkie… leży w złym 

podejściu. Nikt im nie pokazał, jakie łatwe i przyjemnie może być w 

rzeczywistości pisanie.  

 

A szkoda.  

 

Mam nadzieję, że jesteś gotów, aby użyć krok po kroku technik i trików, które 

Ci tutaj pokazałem. Życzę Ci z całego serca, aby pisanie zaczęło sprawiać Ci 

taką przyjemność jaką sprawia mi.  

 

Jestem w 100% przekonany, że te techniki faktycznie działają. Przekonałem się 

na własnej skórze jaki pozytywny wpływ miały one na moje pisanie, jak i 

również na pisanie innych osób.  

 

Mam nadzieję, że w Twoim przypadku będzie tak samo.  

 

Jeśli udało mi się pokazać Ci przynajmniej po części, jak zabrać się za niektóre 

rzeczy, to super. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o budowaniu 

internetowego biznesu, to zapraszam Cię pod następujący adres:  

 

 www.pawelgrzech.pl 

 

 

 

Pozdrawiam i życzę Ci samych sukcesów,  

Paweł Grzech 

http://www.pawelgrzech.pl/

