


Cześć!



Z tej strony Kamil Bąbel.



Czy chcesz wiedzieć, w jaki sposób przyspieszyć 

proces pisania i nie zastanawiać się więcej nad 

tym, o czym w danym momencie pisać? 



Czy chcesz, abym pokazał Ci jak za pomocą 

prostej metody szybciej napisać dowolny tekst… 



…niezależnie czy będzie to książka, praca 

magisterska, artykuł na bloga czy cokolwiek innego?



Jeśli tak, oglądaj ten materiał do samego końca, 

ponieważ pokażę Ci, w jaki sposób zaplanować 

tekst, aby najkrótszą drogą przejść 

od punktu A do punktu B.



Dzięki temu nie tylko napiszesz swój tekst 

znacznie szybciej, ale też nie zgubisz się w trakcie 

i zawsze, kiedy usiądziesz do pisania, będziesz 

wiedzieć, co w danym momencie napisać.



Zatem usiądź teraz wygodnie, włącz to wideo na 

pełny ekran i posłuchaj o metodzie, która ułatwi Ci 

tworzenie kolejnych stron tekstu i sprawi, że 

pisanie będzie czystą przyjemnością.



Za chwilę przedstawię Ci metodę planowania 

tekstów, którą od razu możesz wdrożyć

w swoim procesie pisania.



Dzięki tej metodzie już nigdy nie będziesz mieć 

problemu z blokadą pisarską i pustką w głowie

w momencie, kiedy usiądziesz do edytora tekstu. 



Warto obejrzeć ten materiał w całości, ponieważ pod 

koniec, będę miał też dla Ciebie mały PREZENT. 



Jednak zanim przejdziemy do szczegółów,

pozwól, że się krótko przedstawię, ponieważ

nie wszystkie osoby, które oglądają to wideo,

mogą mnie w jakiś sposób kojarzyć.



Nazywam się Kamil Bąbel. 



Jestem autorem, trenerem

i przedsiębiorcą.



Na co dzień zajmuję się 

zarządzaniem projektami.



Prowadzę też bloga 

sredniozaawansowany.pl,
(wcześniej pod nazwą KamilBąbel.pl)

https://sredniozaawansowany.pl/


Ludzie kojarzą mnie przede 

wszystkim z nietypowych wyzwań 

takich, jak…



…przebiegnięcie maratonu tyłem…



…wyprawa do Gruzji trzema małymi samochodami…



…czy ostatnio próba przejścia 

wszystkich ulic w Krakowie.



Jednak rzeczą, którą robię nieprzerwanie już od 9 

lat i która daje mi dziś mnóstwo radości i 

satysfakcji jest właśnie pisanie.



Poza artykułami na bloga, tekstami na konkursy

i gościnnymi wpisami, napisałem i wydałem

4 książki, w tym 2 w druku.



Przy czym każda z nich powstawała 

“po godzinach”, w wolnym czasie. 



Mimo że dziś traktuję pisanie nie tylko jako 

dodatkowe źródło dochodu, ale też wspaniałe 

hobby, to nie zawsze tak było. 



Kiedyś pisanie kojarzyło mi się z czymś 

trudnym i wymagającym.



Odczuwałem ogromny opór 

przed rozpoczęciem pisania.



Nie potrafiłem się za nie zabrać.



Za każdym razem odkładałem to, aż do momentu, 

kiedy nie było już innego wyjścia.



W środku czułem, że chcę pisać. 



Kiedy udało mi się zacząć, dalej szło już z górki. 



Jednak w tym pierwszym momencie

zawsze coś mnie blokowało.



Pewnie z tego powodu przez długi czas nie 

odczuwałem przyjemności z pisania i często, przykro 

to mówić, ale traktowałem je jako smutny obowiązek.



Bardzo mnie to frustrowało.



Dopiero pod koniec 2018 roku, kiedy powróciłem 

do pomysłu napisania, odkładanej przez ponad

2 lata książki “Zatrzymajmy się w Gruzji”, 

zrozumiałem jedną niezwykle istotną rzecz. 



Jedną rzecz, która wywróciła mój sposób

patrzenia na pisanie do góry nogami. 



Chcesz wiedzieć, co to było?



Otóż zrozumiałem wtedy, że pisanie to nie jest 

stukanie palcami w klawiaturę, ani poruszanie 

długopisem po kartce papieru.



Pisanie to nie jest czynność.



Pisanie to proces. 



Proces, na który oczywiście składa się etap 

zapisywania myśli na nośniku elektronicznym 

lub tradycyjnym.



Jednak tych etapów jest więcej i nie zawsze nauka 

bezwzrokowego pisania na klawiaturze jest 

najlepszym sposobem  na zwiększenie 

efektywności w pisaniu. 



Czasami wystarczy, że mamy dobrze 

zoptymalizowane pozostałe etapy.



Dlatego przygotowałem tę serię wideo, w których 

pokazuję, jak przyspieszyć pisanie, skupiając się 

na poszczególnych etapach tego procesu.



W tym materiale pokażę Ci prosty do zapamiętania i 

wdrożenia sposób na zaplanowanie swojego tekstu.



Plan jest jak mapa w podróży.



Pozwala Ci określić właściwy kierunek i podzielić 

trasę na krótsze fragmenty, z których każdy będzie 

kończył się w jakimś charakterystycznym punkcie. 



Nie musisz znać całej trasy, ale jeśli wiesz, przez 

jakie punkty orientacyjne przejdziesz, nie zgubisz 

się po drodze i dotrzesz do celu znacznie szybciej.



W jaki sposób stworzyć sobie taką mapę? 



W jaki sposób dobrze zaplanować swój tekst?



Wyobraź sobie, że tekst to jest 

tak naprawdę lista punktów.

• Punkt 1

• Punkt 2

• Punkt 3

• Punkt 4

• Punkt 5



Zapewne wiesz, jak wygląda taka lista

w dowolnym edytorze tekstu.



Ja korzystam z bezpłatnego narzędzia, które nie 

tylko pozwala mi stworzyć taką listę punktów, ale 

też dowolnie przeciągać między sobą pojedyncze 

punkty lub nawet całe ich grupy.



Co więcej, mogę dodawać opis do każdego punktu 

oraz dowolnie zwijać i rozwijać poszczególne sekcje.



Jeśli chcesz wiedzieć, co to za narzędzie, 

obejrzyj to wideo do samego końca, 

ponieważ zostawiłem to na deser. ;)



Teraz zajmiemy się planowaniem tekstu.



O co chodzi z tymi punktami?



Spróbuj sobie przypomnieć dowolną

bajkę z dzieciństwa.



Np. o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach.



Zauważ, że każdy może opowiedzieć 

tę bajkę na swój sposób.



Sens historii pozostanie ten sam,

jeśli przejdziemy przez kluczowe punkty:



• zazdrość starej królowej, 



• zazdrość starej królowej, 

• wygnanie Śnieżki z pałacu, 



• zazdrość starej królowej, 

• wygnanie Śnieżki z pałacu, 

• schronienie się w domku krasnoludków,



• zazdrość starej królowej, 

• wygnanie Śnieżki z pałacu, 

• schronienie się w domku krasnoludków,

• zatrute jabłko, 



• zazdrość starej królowej, 

• wygnanie Śnieżki z pałacu, 

• schronienie się w domku krasnoludków,

• zatrute jabłko, 

• pocałunek księcia



• zazdrość starej królowej, 

• wygnanie Śnieżki z pałacu, 

• schronienie się w domku krasnoludków,

• zatrute jabłko, 

• pocałunek księcia

• i szczęśliwe zakończenie. 



Mając takie punkty, wystarczy wypełnić je 

opisami, dialogami, wątkami pobocznymi 

i masz już całą historię.



Nie musisz pamiętać całości, bo możesz wszystko 

wymyślić na poczekaniu w trakcie opowiadania. 



I podobnie jest z planem tekstu.



Jeśli rozpoznasz i ułożysz sobie w odpowiedniej 

kolejności punkty orientacyjne, wypełnienie ich 

treścią zajmie zdecydowanie mniej czasu.



Podsumowując, w tym materiale nauczyliśmy się 

tworzyć plan tekstu z użyciem punktów.



Na początku robimy burzę mózgów i wypisujemy 

wszystkie myśli, które w naszej głowie się pojawiły.



W kroku drugim ustalamy kategorie tudzież 

rozdziały tekstu i przypisujemy konkretne 

punkty do danej kategorii. 



W punkcie trzecim ustawiamy logiczny ciąg 

powiązań - co, z czego wynika.



Na koniec określany objętość 

poszczególnych fragmentów.



To już prawie koniec.



Mam jeszcze dla Ciebie 3 bardzo istotne informacje. 



Po pierwsze ten materiał wideo jest jednym z kilku, 

które ukażą się w najbliższych dniach. 



Już niebawem, w kolejnym materiale pokażę Ci jak 

uzupełniać przygotowane punkty treścią…



…i w jaki sposób zmaksymalizować czas 

przeznaczony na pisanie, aby napisać jak 

najwięcej tekstu w jak najkrótszym czasie.



Śledź więc informacje na bieżąco, 

aby nie przegapić kolejnego materiału.



Po drugie, tak jak zapowiadałem na początku, 

mam dla Ciebie PREZENT.



Jest to narzędzie, które stosuję do tworzenia 

planów tekstu w formie list.



Narzędzie jest bezpłatne.



Prześlę Ci dostęp do niego wraz z listą najbardziej 

przydatnych skrótów klawiszowych, dzięki czemu 

odnajdziesz się w nim po kilku minutach użytkowania.



Nie musisz się zapisywać na żaden newsletter.

To będzie jednorazowa wiadomość.



Wystarczy, że w komentarzu pod tym materiałem 

na blogu średniozaawansowany.pl napiszesz, co 

stanowi dla Ciebie największą trudność w pisaniu.

https://sredniozaawansowany.pl/


Każda osoba, która zostawi komentarz z 

odpowiedzią na to pytanie, otrzyma na maila link do 

narzędzia i listę przydatnych skrótów klawiszowych.



Komentarz musi być zastawiony na blogu, dlatego, 

jeśli oglądasz ten materiał na YouTubie albo na 

Facebooku, znajdź link do bloga w opisie wideo i 

umieść komentarz pod artykułem na blogu. 



W przeciwnym wypadku nie będę w stanie ustalić,

do kogo mam przesłać prezent. 



Ostatnia bardzo ważna rzecz!



Już niedługo przeprowadzę bezpłatną konferencję 

online, w której opowiem, w jaki sposób pisać 

szybko, gdy ma się nóż na gardle.



Co zrobić, gdy deadline na napisanie 

tekstu się zbliża, a Ty jesteś w lesie. 



Jeśli chcesz poznać metody, które przyspieszają 

proces pisania, pozwalając napisać dużo tekstu w 

bardzo krótkim czasie, zapisz się na to wydarzenie.



Link do zapisów znajdziesz 

pod tym materiałem wideo.



W tym nagraniu to już wszystko.



Chciałem Ci serdecznie podziękować za to, że 

obejrzałeś go do samego końca.



Za to, że byłaś ze mną aż do zakończenia.



Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. 



Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Cię serdecznie.



Widzimy się w kolejnym wideo już za kilka dni.



Trzymaj się! Cześć!


