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Motto
Ile jedna trwa chwila? Nie pytaj,
Tylko zanim ci umknie, ją chwytaj.
Ale jeśli chcesz wiedzieć,
To ci mogę powiedzieć:
Trzy sekundy, nie więcej i kwita.

Chwila
ang. moment

Psychologiczna teraźniejszość trwa
mniej więcej trzy sekundy. Jest to czas
wystarczający na wyobrażenie sobie
czegoś, przypomnienie sobie jakiegoś
faktu, zorientowanie się, co się dzieje,
powiedzenie co najmniej jednego
mądrego słowa lub podjęcie decyzji.
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Kto? Co?
Kiedyś Krzysztof z okolic Warszawy
Limeryków jął zgłębiać podstawy.
Ale sama nauka
To za mało – nie sztuka,
Więc natchniony zakasał rękawy.

Mylneryk
ang. cognitive limerick

Limeryk ilustrujący skłonność lub
złudzenie poznawcze, którym ulega
ludzki umysł. Piąta część niniejszej
książki zawiera historię powstania
mylneryków.
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Zbyt wiele
danych
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Zbyt wiele danych
Dzwony dzwonią bez przerwy w kościele,
W piątek, świątek, sobotę, niedzielę.
Nie dopytuj się, po co
Dzwonią w dzień, dzwonią nocą.
Głowa pęka – jest tego zbyt wiele.

Zbyt wiele danych
ang. too much information

Nie jesteśmy w stanie przyswoić
wszystkich informacji dostarczanych
nam przez środowisko, w jakim żyjemy.
Dlatego nasze mózgi muszą ignorować
mnóstwo danych i wyciągać wnioski na
podstawie tylko niewielkiej ich części.
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Krawat
Jakże pragnąłbym w grochy mieć krawat!
Skąd ich tyle na wszystkich wystawach?
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Myśli mogą kształt światu nadawać!”

Tendencyjność uwagi
ang. attentional bias

Mamy skłonność do postrzegania
świata zgodnie z myślami, które
absorbują naszą uwagę.
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Biust
Co za biust! Jaka krągła wspaniałość!
Ach, powiedzieć, że cud, to za mało!
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Zrób krok w tył, by popatrzeć na całość!”

Efekt skupienia / efekt
myślenia wyrywkowego
ang. focusing effect

Mamy skłonność do skupiania się
tylko na jednym spośród wielu
aspektów sytuacji i w konsekwencji
nie dostrzegamy jej złożoności lub
błędnie przewidujemy, jaki będzie
rozwój wypadków.
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Siódme piwo
Siódme piwo ma kolor wciąż piwny.
Inni twierdzą, że w barwach jest dziwnych.
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Twój obiektyw jest dziś subiektywny!”

Naiwny realizm
ang. naïve realism

Mamy skłonność do wiary, że nasze
postrzeganie świata jest obiektywne,
a inni ludzie są niedoinformowani,
nieracjonalni lub uprzedzeni.
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Zbyt mało
sensu

51

Zbyt mało sensu
Model świata stworzyłem w rozumie,
Wyławiając, co cenne, w tym szumie.
Lecz zmartwiony dziś siedzę,
Bo w tę całą swą wiedzę
Nowych faktów wpasować nie umiem.

Zbyt mało sensu
ang. not enough meaning

Nie jesteśmy w stanie połączyć nowych
informacji z wiedzą, którą zdobyliśmy
wcześniej. Nasze stare modele rzeczywistości, przekonania i symbole nie nadają
się do opisania nowych znaczeń.
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Gwiazdozbiory
Noc nadaje kształt gwiezdnym układom,
Niedźwiedzicą są, wężem i wagą.
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Żadne wozy po niebie nie jadą!”

Iluzja grupowania
ang. clustering illusion

Mamy skłonność do doszukiwania się
prawidłowości w niereprezentatywnych
podzbiorach przypadkowych danych.
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Jaskółka
Muszę pierwszą jaskółkę obwinić,
Że biegałem po śniegu w bikini.
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Roztargniony ptak wiosny nie czyni!”

Niewrażliwość na
wielkość próbki
ang. insensitivity
to sample size

Mamy skłonność do ignorowania
wielkości próbki statystycznej przy
ocenie jej reprezentatywności dla
całego zbioru danych.
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Ruletka
Kulka krąży i wpada ze stukiem.
„Kręć pan już, to mój dzień, panie krupier!”
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Dobrą passę to kulka ma w dupie!”

Złudzenie dobrej passy
ang. hot-hand fallacy

Mamy skłonność do wiary, że każda
wygrana zwiększa nasze szanse na
sukces w kolejnych próbach.
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Zbyt mało
czasu

125

Zbyt mało czasu
Może tak? Może siak? Co polecisz?
Czyżbyś również był w kropce, Hamlecie?
Kiedy opcji na pęczki,
Żeby wybrać najzręczniej,
Potrzebowałbym kilku stuleci.

Zbyt mało czasu
ang. not enough time

Przed przystąpieniem do działania nie
jesteśmy w stanie gruntownie przeanalizować wszystkich dostępnych opcji.
Dlatego decydując, co robić, musimy
polegać na skrótach myślowych
i uproszczeniach.
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Sokrates
Że nic nie wie, Sokrates rzekł tkliwie,
Wziął cykuty łyk, popił ją piwem.
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Mądre skromne jest, głupie – chełpliwe!”

Efekt
Dunninga-Krugera
ang. Dunning-Kruger effect

Mamy skłonność do przeceniania
naszych kompetencji w tych
dziedzinach, w których są one
niskie, a niedoceniania ich tam,
gdzie są wysokie.
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Dobra robota
Ja haruję jak kawał idioty,
A ty chwalić mnie nie masz ochoty.
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Kawał dobrej, acz zbędnej roboty!”

Uzasadnienie wysiłku
ang. effort justification

Mamy skłonność do oceniania
wyników naszych działań na podstawie
włożonego w nie wysiłku, a nie ich
obiektywnej wartości.
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Argumenty
„Chodź dziś do mnie, nie dowie się żona” –
Tak mnie kusi i drży podniecona.
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Bez problemu chcącego przekona!”

Efekt przekonań
ang. belief bias

Mamy skłonność do akceptowania
wątpliwych argumentów, jeśli
prowadzą one do wniosków, które
nam się podobają.
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Zbyt mało
pamięci
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Zbyt mało pamięci
Schab, kiełbasa, przyprawa do sosu,
Trochę piwa – tak dla ośmiu osób,
Masło, jajka i szpinak,
Na kanapki wędlina,
Zapamiętać wszystkiego nie sposób.

Zbyt mało pamięci
ang. not enough memory

Nie jesteśmy w stanie zapamiętać
wszystkich szczegółów tego, czego
doświadczamy. Musimy odrzucać,
generalizować, tworzyć opowieści
i doszukiwać się prawidłowości, żeby
zapamiętać najbardziej użyteczny
(choć niekoniecznie dokładny) obraz
rzeczywistości.
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Eureka!
Znowu woda z mej wanny ucieka,
Wyskakuję i krzyczę: „Eureka!”
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Archimedes udaje znów Greka!”

Kryptomnezja
ang. cryptomnesia

Mamy skłonność do wiary, że
zapomniana informacja, która nagle
powraca, jest naszą nową, oryginalną
myślą lub ideą.
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Cygan
Powiesilim Cygana o świcie,
Choć to kowal podkowy kradł skrycie.
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Przez was Cygan okropne miał życie!”

Ukryty stereotyp
ang. implicit stereotype

Mamy skłonność do podświadomego
przypisywania określonych cech
charakteru członkom pewnych grup
społecznych.
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Na końcu języka
Jest czerwone i mieszka w słoikach,
Jak pomidor… Już wiem, to papryka!
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„Mnóstwo słów masz na końcu języka!”

Zjawisko końca języka
ang. tip of the tongue
phenomenon

Mamy skłonność do zapominania
brzmienia słów, choć jesteśmy pewni,
że je znamy.
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Skąd się wzięły mylneryki?

Króliczku!
Nie wpadnij do wody!
Trzymaj się przystani!
Pan idzie i spogląda ryba,
A pan patrzy na rybę przez wędkę.
Nie, to nie jest mylneryk, ani nawet limeryk. To pierwszy wiersz,
który zrodził się w mojej głowie. Nie umiałem jeszcze wtedy pisać –
byłem trzyletnim brzdącem siedzącym na pomoście nad jeziorem
i powtarzającym w kółko powyższe słowa. Moja Mama – umysł
ścisły o poetyckich ciągotach – od razu poznała się na wyszukanej
formie tej miniatury i jej wieloznacznej głębi. Chwyciła za długopis i uchroniła od zapomnienia moje pierwsze dzieło.
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Ale nie tylko na tym polegał wkład mojej Mamy w powstanie
mylneryków. Nie mam wątpliwości, że poetyckie geny, które po
Niej odziedziczyłem, do dziś kształtują specyficzną formę tego,
co piszę. Układała różne okolicznościowe wierszyki, teksty piosenek i dłuższe utwory poetyckie, jednak na moim postrzeganiu
świata szczególne piętno wycisnął jej humorystyczny „słoikowy
czteropak”:

Rzekł raz słoik do słoika:
„Czemu pan się nie odmyka?”
Słoik na to: „Tak się stało,
Że mi wieczko się zassało!”
Słoik chwalił się zakrętką,
Z korków śmiał się z wielką chętką.
A butelka go strofuje:
„Pan też kiedyś wykorkuje!”
Słoik chełpił się niezwykle
Swą słodyczą – a w nim pikle.
Tak to zdarza się niestety,
Gdy ktoś nie zna etykiety!
Słoik jest wprost wniebowzięty,
Bo buszują w nim fermenty.
W niebo wzięty się poczuje,
Gdy znienacka eksploduje!
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To zapewne pod wpływem „słoików”, będąc już dorosłym
twórcą, napisałem takie wierszyki jak poniższy erotyk, wyróżniony w 1993 roku przez jury walentynkowego konkursu „Gazety
Wyborczej”:

Kociu! Moja miłość płonie
Jak benzyna na betonie,
Więc po straż nie próbuj dzwonić
Lub z gaśnicą za mną gonić!
Albo ten przewrotny wierszyk nagrodzony kiedyś okrzykami
zachwytu przez moje współpracowniczki:

Stukam palcem w klawiaturę,
Bo mam myśli dziś ponure.
Stukam palcem w swoje czoło,
Bo dziś nie jest mi wesoło.
Już nie cieszy mnie nic wcale
I w dodatku boli palec.

Wspólną cechą „słoików” mojej Mamy, powyższych wierszyków i mylneryków zawartych w tej książce jest ich schemat
narracyjny. Przedstawiają pewną sytuację, która po chwili zostaje
przewrotnie spuentowana.
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Taka lapidarna forma wypowiedzi wydała mi się idealna do
przedstawiania ułomności ludzkiego umysłu, które sprawiają,
że zachowujemy się irracjonalnie. Ulegamy wielu skłonnościom
i złudzeniom poznawczym, w wyniku czego nasze decyzje są
dalekie od doskonałości. Ten bardzo obszerny temat poruszyłem już w wydanej w 2015 roku książce Teraz! Jak już dziś zmienić
jutro?. Eksperymenty dotyczące dziwnych zachowań człowieka
od wielu lat prowadzą wybitni naukowcy, z Danielem Kahnemanem i Richardem H. Thalerem (laureatami Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii) na czele. Wikipedia zawiera blisko dwieście wzajemnie powiązanych haseł opisujących ludzkie błędy,
skłonności i złudzenia.
Buster Benson, amerykański przedsiębiorca i myśliciel, miał
dość tego chaosu i w 2016 roku opublikował artykuł pod tytułem
Cognitive bias cheat sheet. Because thinking is hard, w którym podjął próbę usystematyzowania całego zagadnienia. Zidentyfikował
cztery podstawowe problemy, z którymi musi sobie radzić nasz
umysł: „zbyt wiele danych”, „zbyt mało sensu”, „zbyt mało czasu” i „zbyt mało pamięci”. Następnie do problemów tych przyporządkował wszystkie opisane przez naukowców błędy, skłonności
i złudzenia poznawcze.
Nie jest to klasyfikacja idealna, ponieważ proces naszego myślenia jest zbyt skomplikowany, żeby dało się go sprowadzić do
czterech szufladek. Ale… lepszy rydz niż nic. Postanowiłem posłużyć się tym podziałem i zgrupować mylneryki w czterech częściach książki. W tym miejscu chciałbym podziękować Busterowi

218

Bensonowi za wyrażenie zgody na wykorzystanie wyników jego
pracy w mojej twórczości.
Początkowo zamierzałem zobrazować poszczególne błędy,
skłonności i złudzenia poznawcze wierszykami podobnymi do
„słoików”. Takie dziecinne rymowanki „same mi się piszą”, więc praca poszłaby błyskawicznie. Uznałem jednak, że temat jest na tyle
doniosły, iż należy podnieść sobie poprzeczkę. Postanowiłem zapuścić się w nieznaną mi dotychczas, tajemniczą krainę limeryków.
Klasyczny limeryk podlega w swojej polskiej odmianie dość
sztywnym regułom zarówno w zakresie formy, jak i treści. Składa
się zawsze z pięciu wersów, z których pierwszy, drugi i piąty są
dłuższe (zawierają po trzy stopy rytmiczne) i rymują się ze sobą.
Wersy trzeci i czwarty są krótsze o jedną stopę rytmiczną i też
się ze sobą rymują. Lubię takie ograniczenia, ponieważ zmuszają
mnie do rozwiązywania prawdziwych łamigłówek słownych, polegających na wpisywaniu w określony schemat tego, co „poeta
miał na myśli”.
Kanoniczny wzorzec narracyjny polskiego limeryku nakazuje
w pierwszym wersie wprowadzić głównego bohatera i miejsce
akcji – zwykle jest to nazwa miejscowości, która kończy ten wers.
Drugi zapowiada dramat lub konflikt z inną postacią. W trzecim
i czwartym mamy do czynienia z kulminacją, która w piątym
znajduje nieoczekiwane, często absurdalne rozwiązanie. Oto reprezentatywny przykład polskiego limeryku autorstwa Antoniego
Marianowicza (tomik Uśmiech bez kota) zaczerpnięty z witryny
limeryki.pl:
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Raz pewnej niewieście z Bilbao 	 (bohaterka i miejsce akcji)
rozbijać atomy się chciało. 	
Rozbiła ze szczętem 	

(zapowiedź dramatu)
(kulminacja)

naczynia i sprzęty,
lecz atom z tych prób wyszedł cało. 

(absurdalny finał)

Przystępując do pracy nad mylnerykami, chciałem zachować
zarówno wymogi formalne, jak i treściowe limerycznego gatunku.
Nie będę ukrywał, że zmaganie się z rymami i rytmami sprawiało
mi dużą satysfakcję. Uwielbiam malowanie słowami precyzyjnych
wzorów, a jeszcze bardziej lubię usuwanie tego, co zbędne i tylko
zaburza piękną zwięzłość kompozycji. Poddałem się jednak po
pierwszych próbach stworzenia anegdot z życia jakichś fikcyjnych
bohaterów. W limeryku po prostu brakuje miejsca, żeby taką opowiastkę zgrabnie naszkicować, a potem okrasić precyzyjnym wyjaśnieniem przedstawionej ułomności ludzkiego umysłu. A przecież chodziło mi nie tylko o efekt artystyczny, ale przede wszystkim
o walor edukacyjny mojej książki. Nie mogłem sobie pozwolić na
rozmywanie wiedzy rozbudowaną narracją.
W związku z tym postanowiłem pozostawić limeryczny układ
rymów i właściwy tej formie rytm, natomiast zdefiniować na
nowo wzorzec treściowy utworów. W pierwszych dwóch wersach
mylneryku jego bohater przedstawia pewną sytuację, swoje zachowanie albo swój sposób myślenia. Następnie dość niespodziewanie przychodzi mu do głowy, że być może uległ jakiejś skłonności lub złudzeniu poznawczemu. Kontynuuje więc swój monolog,
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mrucząc pod nosem stały dwuwiersz autorstwa mojej córki (dziękuję Ci, Aniu, za pomoc!):

Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
W ostatnim wersie utworu pojawia się sentencja puentująca
rozmyślania bohatera. Czasem jest to komentarz natury ogólnej,
innym razem wyjaśnienie, dlaczego błędne postrzeganie rzeczywistości mogło w tym przypadku prowadzić w maliny.
Oto przykład mylneryku perfekcyjnie odpowiadającego powyższej definicji:

O sukcesach czempionów wciąż słyszę.
Mówią: „Wygrasz, gdy znajdziesz swą niszę”.
Racjonalny zaś człowiek
Taką prawdę ci powie:
„O pechowcach nikt książek nie pisze!”

Kiedy już miałem pomysł, w jakie ramy ująć treść książki, doszedłem do wniosku, że edukacyjną moc oddziaływania mojej publikacji zdecydowanie spotęguje okraszenie każdego mylneryku
ilustracją. „Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów” – twierdzili
chińscy mędrcy i jak zwykle mieli rację.
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A skąd wzięło się określenie „mylneryki”?
Cóż, jakże inaczej mogłyby się nazywać limeryki o… mylnym
myśleniu? Wybór był oczywisty: „mylne limeryki”, czyli w skrócie
„mylneryki”!
W tym miejscu chciałbym podziękować dwóm ludziom, bez
których ta książka nigdy by nie powstała. Niezwykle inspirujące
rozmowy, które z nimi odbyłem w drugiej połowie 2018 roku, stały
się katalizatorami mojego procesu twórczego.
Pierwszym dobrym duchem mylnerycznego przedsięwzięcia
był Jacek Santorski, psycholog, doradca przedsiębiorców, autor
wielu poczytnych książek, współwłaściciel Grupy Firm Doradczych Values i współtwórca Akademii Psychologii Przywództwa
w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Naszych kilka krótkich rozmów o błędach, skłonnościach i złudzeniach poznawczych przekonało mnie, że jest to temat, w którym z pewnością
nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa. Zrozumiałem, że warto
tę wiedzę jak najszerzej upowszechniać. Ludzie powinni umieć dostrzegać ułomności swojego własnego rozumowania.
Drugim inspiratorem mylneryków był Michał Szafrański, bloger, autor książek Finansowy ninja i Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Kiedy 24 października 2018 roku spotkaliśmy się podczas
konferencji I love influencer, Michał Szafrański powiedział o mojej
blogowej twórczości: „Twoje wpisy to takie piguły wiedzy – zwięzłe i na temat”.
To dziwne, jak czasami jedno zdanie może zmienić bieg historii.
Usłyszawszy je, uświadomiłem sobie to, co tak długo mi umykało:
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umiem zwięźle i zrozumiale wyrażać swoje myśli. To jest właśnie
ta wyróżniająca mnie supermoc! Dotarło do mnie, że moje zdolności warto wykorzystać do czegoś więcej niż tylko pisania wierszyków wywołujących wesołość w firmowym bufecie albo radość
na twarzach jubilatów i solenizantów. Podjąłem wyzwanie i postanowiłem sprawić, żeby moje nowe „piguły wiedzy” stały się jeszcze
bardziej pigulaste.
Wyznaczyłem sobie następujący cel: wydać najniezwyklejszą
książkę 2019 roku. Książkę, która bawi, uczy i rozwija. Książkę, która nie stoi zakurzona na regale ani nie leży na dnie szuflady, tylko
zawsze jest pod ręką i świetnie prezentuje się na stoliku w salonie. Książkę-pokusę, której otworzeniu nikt nie może się oprzeć.
Oczami wyobraźni ujrzałem taką scenę:
W pokoju siedzą znajomi. Piją kawę albo herbatę. A może
piwo? Plotkują o tym i o owym, o wszystkim i o niczym. Nagle ktoś zauważa Mylneryki, zagląda do środka, czyta pięć
wersów i się uśmiecha. Potem podnosi wzrok i ze zdumieniem
pyta: „A cóż to?”. Czyta znowu, tym razem na głos, i rozpoczyna się ciekawa rozmowa…
Tak właśnie sobie to wyobrażam. Można powiedzieć, że jest
to najkrótsza instrukcja obsługi mojej książki. Oczywiście możesz ją przeczytać całą – od deski do deski, od pierwszej strony do
ostatniej albo na odwrót. Albo na wyrywki. Chciałbym tylko, żebyś się nie spieszył. Nieprzetrawione mylneryki są bezużyteczne.
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Napisałem je po to, żeby Cię sprowokować do myślenia. Do zastanowienia się, kiedy i w jakim stopniu ulegasz skłonnościom
i złudzeniom poznawczym. I co wtedy tracisz.
Mam nadzieję, że mi się udało. Że znajdziesz w tym zbiorze co
najmniej jedną ciekawą, inspirującą i motywującą do zmian stronę.
Mylneryki są jednocześnie podobne do siebie i różne. Rymy dokładne przeplatają się z niedokładnymi, wyszukane z banalnymi, symfoniczne z discopolowymi.
Dziękuję Ci, że mi zaufałeś i kupiłeś tę niezwykłą książkę. 97%
naukowców uważa, że się nie zawiedziesz, więc… nie zawiedź się.
Życzę Ci miłej lektury i pogodnego dnia!
Krzysztof Wysocki
Warszawa, 21 marca 2019 roku
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MIKOŁAJ REJ
Z NAGŁOWIC

Żałuję, że pisząc Księcia,
nie znałem Mylneryków.
Cóż to za wspaniałe 
kompendium wiedzy na temat
skłonności ludzkiego umysłu,
dzięki którym tak łatwo jest
manipulować i rządzić gawiedzią!

MICHAŁ
SZAFRAŃSKI

ADAM
MICKIEWICZ

A niechaj narodowie 
wżdy postronni krzyczą,
iż Polacy nie gęsi
i też limeryczą.

NICCOLÒ
MACHIAVELLI

O M Y L N E RY K A C H
P OW I E D Z I E L I :

Och, gdybym zawrzeć umiał
w pięciu śpiewnych wersach
Ojczyzny piękno, które
w biciu mego serca
Brzmi jak chrząszcz pośród gryki
albo gdzie liliowce,
To nie pisałbym durnym
trzynastozgłoskowcem.

K R Z YS Z T O F
W YS O C K I
kreator rzeczy niezwykłych,
melodyjnych i rymujących się
popularyzator wiedzy o zasadach
skutecznego działania
autor książki
Teraz! Jak już dziś zmienić jutro?
autor bloga Biznes Bez Stresu
i twórca Klubu Biznesu Bez Stresu
inżynier elektronik, 
współzałożyciel WB Electronics S.A.
zapalony biegacz, maratończyk
i windsurfer

Twoje wpisy
to takie piguły wiedzy –
zwięzłe i na temat.
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