
Metoda Loci
metoda, založená na vytvoření pomocné cesty. Oblíbená u karetních hráčů, zakázaná v Kasínech, protože 
umožňuje pamatovat si nejen velké množství pojmů, ale také jejich posloupnost.

Nejprve si vytvoříme cestu s jednotlivými zastávkami. Nejjednodušší cesta je byt nebo kancelář.
 
I. Vytvoření cesty.

V duchu si projdeme byt. Otevřeme dveře, vejdeme do předsíně, zkontrolujeme věšák, dále košík na komodě 
a pohledem si uvědomíme skříň. Dále pokračujeme do kuchyně, kde zkontrolujeme kuchyňskou linku, na ní mikro-
vlnku, mrkneme do dřezu a otevřeme lednici a dále vidíme stůl, a pod ním koberec. To si jednoduše představíme. 
Zastavení na této cestě jsou: 1. Dveře, 2. věšák, 3. košík, 4. komoda, 5. skříň, 6. kuchyňská linka, 7. mikrovlnka, 
8. dřez, 9. lednice, 10 stůl,  11 koberec. Máme cestu o 11 stanovištích.
 
Dejme tomu, že si potřebujeme zapamatovat jedenáct  československých prezidentů. Masaryk, Beneš, Hácha, 
Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman
 
II. Přiřazení pojmů.

Ke každému stanovišti si přidělíme jednoho prezidenta pomocí asociace podle podmínek popsaných výše.
1.dveře = Masaryk

Snažíme se projít domů dveřmi, ale musíme se přitom prodrat proti Masarykovi, který tam stojí krásně vzpří-
men i s koněm

2. věšák = Beneš.
Chceme si odložit kabát, ale k našemu úžasu nahoře leží spící Beneš – dává si bene

3. košík = Hácha
V košíku vidíme stočeného Háchu, který se ještě přikrývá, aby nebyl vidět, protože se jako protektorátní 
prezident bojí hněvu Čechů

4. komoda = Gottwald
Z komody se nám stal rudý koutek, plný socialistických metálů a diplomů, vévodí jim obraz Gottwalda

5. Skříň = Zápotocký
Ze skříně se na nás valí voda, která tvoří před našima očima hotový potok!

6. Kuchyňská linka = Novotný
Uklidníme se v kuchyni, kde se pokocháme novou kuchyňskou linkou, celá se od novoty blýská – nádhera!

7. Mikrovlnná trouba = Svoboda
A navíc už můžeme svobodně ohřívat bez připálení všechna jídla, protože máme mikrovlnku – ta svoboda 
bez připálených hrnců, paráda!

8. dřez = Husák
V napuštěném dřezu nám rejdí a dovádí nádherná husa, a jak se umí potápět!

9. lednice = Havel
Otevřeme lednici a z ní vystoupí ojíněný Havel se slovy děkuji za vysvobození, komunisté mě dali na pár let 
k ledu, ale už jsme zase volný.

10. stůl = Klaus
Na stole si představíme zabalené váoční dárky, které nám přinesl Santa Klaus

11. koberec = Zeman
Koberec nám leží na zemi. Zem nám připomene Zemana

 
Pokud si každé stanoviště správně zažijete, neměl by pro vás být problém prezidenty po sobě vyjmenovat. Je to 
dětinské? Možná, ale hlavně účinné!


