Inspiracje
questowiczów,któreznajdująsięczęstoprzy
skrzyniachskarbów.Dlamniebyłytoteżsłowa
uczennicy,któraoznajmiła,żesprawdzałajuż
z tatą, gdzie można rozwiązywać questy
wzdłużichwakacyjnejtrasynadmorze.
Ale,żebyniebyłotakróżowo.Nacopowinniśmy być przygotowani, podejmując trud
wyprawy?Nato,żenieznajdziemyskarbu,
czylipieczątki.I niedlategożeźleszukamy,
aledlatego,żektośjąsobiewcześniej„pożyczył”.Dlaczegotaksiędzieje?Zasadąquestu
jestdostępność24godzinynadobęprzez365
dniw roku.Dlategoteżskarbukrytyw miejscu ogólnie dostępnym (np. pod iglakiem
w parku)niezawszezachowasiędługo.W takimprzypadkunależypowiadomićopiekuna
questu,którypodanyjestnaulotcei niezrażającsię,rozwiązywaćnastępne.
W Wielkopolscefunkcjonujejużponaddwadzieścia questów. W samym Poznaniu dwa
(„KrólewskiPoznań”,„O czymmilcząrzeźby?”)
Możnajepobraćzestronywww.regionwielkopolska.pl.lubteżw punktachITlublokalnych
biurachpromocjiczybibliotekach.Animato-

rem życia questowego w Wielkopolsce jest
AleksandraWarczyńskaz WojewódzkiejBiblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.Tym,którzychcąsięprzyjrzećquestomw skalikraju,polecamstronęwww.questing.pl.Tammożnaznaleźćquestyz całej
Polski. Trochę już ich jest. Jeżeli komuś się
spodoba,topomysłnaweekendyi wakacje−
jakznalazł!WBPiCAKwspólniez PTTKprzygotowałaodznakękrajoznawczą Wielkopolskie
Questy.OdznakaOdkrywcówTajemnic. Odznakaposiadatrzystopnie:brązowy,srebrny
i złotyprzyznawanew zależnościodilościzrealizowanych questów (regulamin odznaki
możnaznaleźćnastroniewww.regionwielkopolska.pl/turystyka).
Questymożnarozwiązywać,alerównież
pisać. Taka gra może powstać wszędzie
(w najbliższymotoczeniuszkoły,w parku,dookołakościoła,prowadzićponajważniejszych
miejscach,zabytkachnaszejmiejscowości).
A możektośnawłasnyużyteknapiszequest
po szkole? Może on być elementem jakiejś
szkolnejimprezylubalternatywąw razienie-

pogody.W naszejszkoleuczniowiemieliokazjęrozwiązywaćgow bibliotece.Questmoże
byćteżrowerowy(a możedlarolkarzyktoś
napisze?), mamy wtedy możliwość objęcia
większego obszaru. Pisanie zaczynamy od
zebraniainformacjio interesującymnasterenie, potem wyznaczamy trasę, znajdujemy
miejscenaskarb,wymyślamyhasłoi …rymujemy.Myślężenaszkolnymgrunciejestto
ciekawypomysłnaprojektedukacyjny.Wymagauczniówo zainteresowaniachturystyczno-poetyckich, ale może tacy właśnie są
w Państwaszkole?Takagrajestdobrąformą
promocjiregionu.Kiedyjużpowstanie,można
nią zainteresować odpowiednie instytucje.
Podczaswyjazdówz uczniamimiałamokazję
odwiedzićmiejscowości,w którychdotejpory
byłamtylkoprzejazdem.Okazałysiębardzo
ciekawei napewnomiłobędzietamwracać.
ŻyczęPaństwuwieleradościi zabawypodczasquestowychwyprawi w czasietworzenianowychgier!
Małgorzata Skrzypczak − nauczycielka bibliotekarka
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku
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Szakal to żyrafa
z problemem językowym
Agnieszka Pietlicka – jedna z pięciu certyfikowanych trenerek
PorozumieniabezPrzemocywPolsce.UczyłasięweFrancji,Szwajcarii,
Niemczech,USA,międzyinnymiusamegoautorakoncepcji,Marshalla
Rosenberga.Pracowałaznajrozmaitszymiludźmiwkilkukrajachikilku
językach. Prowadzi warsztaty oraz wykłady otwarte; współpracuje ze
szkołami, przedszkolami, firmami biznesowymi. Od niedawna wydaje
książki z tematyki Porozumienia (http://www.du-t.com). Mama dwójki
chłopców,cooznacza,żenawarsztaciezmediacjispędzaprzynamniej
dziesięćgodzindziennie.
JoannaMarchewka:CzyPanijakotrenerkaPorozumieniabezPrzemocypozwalasobieczasemnaużywaniewulgaryzmów?
AgnieszkaPietlicka:Tak,pozwalamsobie
często.Pochodzęz domu,w którymprzekleństwabyłynaporządkudziennym,mamwięc
ichbogatyrepertuar.Mójojcieccałeżycieprzeklinał,alenigdyniebyłotodlamnieprzeżyciem
traumatycznym,związanymz odrzuceniem,bo
dostałamodniegowielemiłości.Kiedypomyślę,cojapotrafiępowiedzieć…Aleniedokogoś,
tylkotakdosiebie,obok.Niemamz tymproblemu.I niewypieramsiętego.A pani?

Teżmamjew zasobiejęzyka,a w sytuacjach ekstremalnych nawet na podorędziu.Tokoniecznywentylbezpieczeństwa.
Gorszeniesięnaichobecnośćw językuwydajemisięnienaturalne.
Takbymtegonienazwała.Jeślisięktośoburzana„brzydkiewyrazy”,toteżmaswojepowody.Właśniedochodzimyw tensposóbdo
sednaPorozumieniabezPrzemocy.Chodzio takirodzajspojrzenianaczłowieka,w którymrozumiemy,żewszystko,corobimy,służyspełnieniuokreślonejpotrzeby,z regułybezświadomości jakiej. Marshall Rosenberg twierdzi, że:
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Wszyscy ludzie dążą do zaspokojenia swoich
potrzeb i to determinuje ich zachowania. I co
ciekawe,patrzącnaichmotywy − działają
nie PRZECIWKO innym, lecz DLA swoich potrzeb. Stądi przeklinaniei oburzaniesiębędzie
spełniałojakieśpotrzeby.
Jakie?CojestwedługPaniprzyczynąpowszechnejbrutalizacjijęzyka?
Nie wierzę w monoprzyczynowość. Źródeł
jestpewniewiele.Niechsięgłośnozastanowię.
Kiedyprzeklinamójsąsiadz Jeżyc,tenogolony
o silnymkarku,któregowidzęprzypiwie,to
przypuszczam,żewulgaryzmydająmupoczuciemocy,sąteżelementemprzynależnoścido
grupy.Skądsiętobierze?Patrzyłabymw dzieciństwo.Niewiem,ilerazyużytowobecniegosiły–psychicznej,werbalnej,fizycznej.Przyczyną
możebyćteżfrustracjaz powodubrakupracy.
Agresjajęzykowa,podobniejakkażdyrodzaj
gniewu,jesttragicznymwyrazemniezaspoko11
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jeniapotrzeb.Przyczynamożeteżbyćcałkiem
banalna−nieumiejętnośćwyrażeniasięinaczej.Przecieżprzyubogimzasobiesłownictwa
powtarzającesięwulgaryzmypoprostupomagająwypełnićluki.
W metodzieRosenbergachodzio przekodowywaniekomunikatówz „językaszakala”na„językżyrafy”.Jakiegorodzajuzachowaniajęzykowekryjąsięzatymisymbolami?
Marshallprowadziłkiedyśzajęciaz uczniamiw tzw.szkolez problemami.Chciałzilustrowaćjęzyk,któryodcinaodżycia,sprawia,że
zrywamykontaktz rozmówcą.Spontanicznie
prosił,abyuczniowiedalijakiśprzykład„językaszakala”i okazałosię,żeuruchomiłw naturalnysposóbmyślenieo tym,cozamykakomunikację. Tak powstał pierwszy symbol.
Z czasemRosenbergchciałstworzyćsymbol
zwierzęcia„podrugiejstronie”.Nakrótkobyła
tokaczka−łagodna,delikatna.Zdałsobiejednaksprawę,żeszakalzeżrekaczkę.A tonie
w tym rzecz. Chodzi o silne zwierzę. I tak
wpadłnapomysłz żyrafą.
A cokryjesięzatąalegorią?
Główniedwierzeczy.Jejdługaszyjaokreśla
punktwidzenia.Żyrafa,dziękitemu,żejestwysoka,patrzydaleko,„z wysoka”,aleniew sensie
wyniosłości,tylkow znaczeniuspokojnegodystansu,perspektywy.Oznaczatodługoterminowysposóbmyślenia.Drugiważnysymbolto
serce żyrafy – niebywale umięśnione, musi
przecieżprzepompowaćkrewdomózgunawysokośćokołodwóchmetrów.Tojestemocjonalnaczęśćporozumienia,któreznanejestteżjako
„językżyrafy”,„żyrafijęzyk.
Tojakz szakalazrobićżyrafę?
Rosenbergmówi,żeszakaltożyrafaz problememjęzykowym.Chodzio oswojenieswojego
„szakala”,a nieo wyparcie.O transformację,
o zmianęenergii,któradajespokój.
Zauważyłjednak,żeludzieprzyswoilitesymbolew sposób„żyrafa–dobrze,szakal–źle”.
Przestrzegałwięc,abynietworzyćnowejdychotomii,bow porozumieniuchodzio spotkanie
w polu,któreRumiokreślajako„pozadobrem
i złem”,czyliodejścieodmyśleniaopozycjami.
Chodzio to,żepewnerzeczyspełniająnaszepotrzeby,a innenie.
PorozumieniebezPrzemocydefiniujesię
jakojęzykserca.Jaktodziała,skoropraca
na emocjach jest najczęstszym źródłem
konfliktów?
Rzeczywiścieemocjeniemajądobrejrenomy.
Kojarzymyjez wyłączeniemracjonalnegomyślenia.Potrafiąnasponieść,wówczaszaczynamymówićprzeciwkokomuś.A toniszczy.W tej
koncepcjichodzio świadomośćnaszychuczuć.
Rosenbergmówił,żekształciłsięprzez21latna
różnychuniwersytetach,wszyscymieliróżne
wizje,jakgouformowaćwedługwzorców,które sami ustanowili. Nikt jednak nie pytał go
o potrzeby.Niktteżniepowiedział,jakpostępowaćz emocjami.Jakreagować,kiedyzbliżasię
irytacja,jakzauważyćsmuteki bezsilność,za-
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nimnasnatyleopanują,żestracimydostępdo
zasobów.
W komunikacjibardzoważnejestrozpoznawanieuczuć.Dziecimająichnaturalnąświadomość,alepóźniejw tokuwychowaniajestto
przysypywanekomunikatami:bać się nie wolno;gniewać się nie wypada.Uczysięnasznieczulaniananiektóreuczucia.A onewszystkie
sąwspółzależne.Jeśliunieruchomimydoznawaniesmutkui strachu,toniebędziemymieli
teżpełnegodostępudoinnychemocji.Niemożnawyłączyćtylkostrachu.Podejściedowłasnychuczućjestteżuwarunkowanekulturowo.
Kobietomtrudnojestporadzićsobiez gniewem,
bowedługstereotypuDamy się nie złoszczą.
Mężczyznomz koleiuporaćsięzestrachem,bo
Indianie nie płaczą. Dotarciedoprawdziwych
uczućstajesięw dorosłymżyciuwyzwaniem.
Czyistniejąjakieśschematykomunikacyjne uwarunkowane narodowościowo?
Czyjestcośnaprzykładspecyficznegodla
komunikowaniasięPolaków?
Oj,niewciągniemniepaniw tenwątek.Odzwyczaiłamsięodtakiegopatrzeniai niewidzę
w tymwartościdodanej.Jestnasponadtrzydzieściosiemmilionów…Takdługomieszkałamw różnychkrajach,żebardzoostrożniebudujęuogólnienia.Cobymiałonamtodać?
Jednocześnietrudnoprzeczyćpewnymkulturowymuwarunkowaniom.Byłamnastudiach
doktoranckichw InstytucieKomunikacjiMiędzykulturowejnaUniwersytecieLudwigaMaxymiliana w Monachium. Pracowałam też
w dialogumiędzykulturowymz ludźmibardzo
różnychnarodowości.Dlazilustrowaniaróżnic
w sposobiekomunikowaniasięmożnaodwołać
sięnaprzykładdoBrazylijczyków,którzymają
większąłatwośćz uzewnętrznianiemuczuć,ale
kłopotliwejestdlanichformułowaniepróśb–
odwrotnieniżNiemcy.W Chinachz koleizapytaniekogokolwieko stanuczućuznawanejest
zawielkąniestosowność.
Dzięki Porozumieniu bez Przemocy dzisiaj
koncentrujęsięraczejnatym,coludziłączy,niezależnieodtegoskądprzychodząi dokądzmierzają.Zetknęłamsięw swojejpracyz Koreańczykami,Turkami,Włochami,Amerykankami,
Marokankami,Niemcamii zaobserwowałam,
żeludziereagujątaksamonaokreślonekomunikaty.Weźmynaprzykładporównania.Jeśli
komuśpowiem:Jesteś taka jak twoja matka./
Twój brat potrafi się zachować, a ty?,toz dużymprawdopodobieństwemzamknęsobiemożliwośćdialogu.Taksamodziałatochybanacałymglobie.
Jakiejeszczeschematyjęzykowepozaporównaniaminiesprzyjająkomunikacji?
Przedewszystkimetykietki.Posługiwaniesię
epitetami:Jesteś niegrzeczny./ Jesteś niewychowany./ Jesteś bezczelny./ Bo pani jest niesprawiedliwa. Takieopiniowaniejestnaporządku
dziennymtakżew przedszkolui szkole.Kiedy
panimówi:Dzisiaj Jaś był niegrzeczny,towydajemisię,żetonieprzyczyniasiędojasności
sytuacji.Byłniegrzecznytzn.cozrobił?Szczy-
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pał?Sypałpiaskiem?Niechciałjeść,choćpani
kazała,niepowiedziałdzień dobry?
Komunikacjęzamykająteżformułyrozkazujące:Musisz./ Powinnaś. Takżew rozmowach
z samymsobąniesłużynamto,np.Ależ głupio
zrobiłam – nie powinnam była... Albo powinienem był się domyślić...
Niesprzyjaatmosferzedialoguteżzłość,a języknaszpełenjestsformułowań,którewręcz
gotworzą.Dotegonależycoś,cookreślamjako
niezgodęnawłaśniezaistniałąrzeczywistość.
W szkolenaprzerwiedzieckooplułokolegę.I słyszyodnauczyciela:Tak się nie robi! Jaktosię
nierobi,kiedywłaśniesiętostało? Albomówimy:To niemożliwe! Tak się nie powinno dziać
choćwłaśniesięstało,czylijestmożliwe,i sami
generujemystres,irytację.O tegotypukomunikatachMarshallRosenbergmówi„odcinająceod
życia”(life alienating).
Cojestwarunkiemniezbędnymw dobrej
komunikacji?
Dobraintencja.Jakichkolwiekbyśmynieużylisłów,najważniejszai takjestintencja.Jeśliludzie mają umiejętność wytworzenia w sobie
życzliwości,sądużowiększeszanse,żedialog
siępowiedzie.Tojestwedługmnienajważniejsze.Częstopytamsię:w jakimcelusięodzywam?Chcęautentycznegokontaktu,byciazrozumianymi rozumieć?Czymojąintencjąjest
edukowanie,wykazaniemojejracji?Takaintencjawyjdziez nasporami,bezwzględunato,jakichsłówbyśmynieużyli.Szczególniedzieci
i młodzieżmajązdolnośćdemaskowaniafałszu,
jakby miały wbudowany wykrywacz bzdur
(bullshit detector).Tookreślenietrenerki,którą
bardzocenię,MikiKashtan.
Bardzoistotnejestteż,abyzbudowaćw dialogu wspólną rzeczywistość. A wyrasta ona
z obserwacji.Niez opiniowania,niez interpretacji,alez odwołaniadofaktów.Wyobraźmysobie,żeuczennicaweszładopokojunauczycielskiegobezpukania.Zamiastuogólniającejuwagi: Jest niewychowana, według mnie lepsze
szansenaporozumieniedajenapoczątekzdanie:Nieusłyszałamtwojegopukania.Pamiętając,żetotylkopierwszezdanie,niecałykomunikat.Nawarsztatachpracujęz „wewnętrznym
barometremochotydodialogu”.Proszępomyśleć,jakonsiębędzieporuszałw pierwszym
zdaniu,a jakw drugimprzypadku?
PoszukiwałaPaniswojegomistrza?Jak
trafiłaPaninaRosenberga?
Kiedypracowałamnauczelniw Monachium,
kolegaz grupydoktoranckiejzaprosiłmniena
jego wykład. Uczestniczyło w nim osiemset
osób. Marshall zrobił na mnie oszałamiające
wrażenie.Chciałamdostaćsięnastępnegodnia
najegowarsztaty.Okazałosię,żemiejscabyły
zarezerwowane od roku. Kolega odstąpił mi
swoje.I taksięzaczęło.Niemówię,żePorozumienie bez Przemocy jest najlepszym podejściem.Jestnajlepszym,jakiejaznam.Tonietylkometoda,alecałościowawizjaświatai człowieka. Porozumienie to w osiemdziesięciu
procentachprocesuwewnętrzniony.Symbolizujetowspomnianajużżyrafa,któraniemastrun
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głosowych.MimotegoistotąPorozumieniajest
dialog.Jednaosobanawiguje,zapraszającdrugądotańca.Chodzio to,żejesteśmywspółzależni−Teraz ty mnie posłuchaj, zanim coś powiesz. –A teraz ty powiedz, a ja cię posłucham.
Kiedyosiągasięmistrzostwow tymdialogicznymtańcu?
Mamochotępowiedzieć„nigdy”.Boteżpewnie nie o to chodzi. Rosenberg mówi: Enjoy

fucking up i lepiejtegonietłumaczyćnapolski.
Sztukadialogutoproces.Długofalowy.Chciałabymtudodać,żemarzymisięświat,gdziekonfliktytraktowanesąjakookazjadowzrostu,postrzeganejakomotywacjadopoznaniasiebie
i drugiejosoby.„Napędzanierowerka”wewłasnejgłowiez poczuciemwinyjestbardzoniszczące...Niezewszystkimimożnabyćodrazu
power flower. Paradoksalnie, z najbliższymi

zadanietojestszczególnietrudne.Chodzijednako to,żebydialogować,nailejesttow danym
momenciemożliwe.Sukcesemjestjużspostrzeżenie,żenajwyższyczas„nazaciągnięcieręcznego”,czylizrobienieprzerwyw rozmowie,poszukaniewsparcia,wypróbowaniemediacji,itd.
Szukajmytwórczychrozwiązań.
Rozmawiała Joanna Marchewka – nauczycielka
konsultantka ds. nauczania języka polskiego
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Słowa same nie mówią
Kiedymówimypoprawnie,logicznie,wyraźnie,wzbudzamyzainteresowanie
słuchacza i jego gotowość do uczestniczenia w komunikacji oraz chęć
przyswajania informacji. Warto zatem pamiętać o kilku elementach
pomocnychwosiągnięciutego,abybyćsłuchanym.

M

łodzież XXI wieku rozwija się wśród
najnowszychtechnologiiorazwszechobecnegowpływumediów.Wartojednakpamiętać,żetosłowai naszamowapozostającałyczaspodstawowymnarzędziemkomunikacji międzyludzkiej. Mówienie jest
istotnymelementemkażdegowystąpienia,bez
względunato,czymaonocharakterprzemówienia,wykładu,czyteżzwykłejrozmowy.To,
jakmówimy,świadczyo nassamych,o naszej
kulturzei –coistotne–o szacunkudlanaszegoodbiorcy.Formanaszejwypowiedzimaponadtowpływnawartośćprzekazywanychinformacji,a więctakżewiedzy,którąkażdynauczycielchceprzekazaćswoimuczniom.

Postawa
To,jakąpostawęprzyjmieszw trakcieswojego wystąpienia, może przyczynić się do
Twojegosukcesuw nauczaniu.WedługAlberta Mehrabiana, kanał wizualny stanowi
okołosześćdziesięciuprocentkomunikatuwysyłanegow kierunkuodbiorcy.Trafnieoddaje
tospostrzeżenieEliasCanetti:Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli
swoje usta.
Zarównostojąca,jaki siedzącapostawapowinnadawaćCipoczuciepewnościsiebieoraz
wygody.Możeszwyobrazićsobie,żeTwojestopywypuszczająkorzenie,a całeTwojeciało
jestjakdrzewo.Stojącstabilnienadwóchnogachz lekkougiętymikolanami,zwróćuwagę
naswojeramiona–oddajichciężarw kierunkuziemi.Ważnajestteżpozycjagłowyi brody
−niezadzierajich,bomożetozostaćodebranejakoaroganckiei wówczasodbiorcaniebędziechciałCiędłużejsłuchać.
Abyzachowaćwłaściwąpostawęprzymówieniu,ważnejestrównieżto,bypamiętać
o dłoniachorazmimice.Mowętwarzyzauwa-

żamyzwłaszczawtedy,gdyrozmówcachce
ukryćprawdę.Gestynatomiastsąpomocne
nietylkoosobom,któreświadomieplanująwywieraniewpływunaodbiorcę,lecztakżetym,
które z rozmysłem chcą bronić swoich racji
i poprawnieodczytywaćintencjeinnychosób.
Świadomy odbiorca zauważy uciekający
i kłamliwywzrokswojegorozmówcy,któryodpowiadającnapytanie,zamierzaminąćsię
z prawdą.
Pamiętaćnależytakżeo otwartychramionach,widocznychdłoniach,symbolizujących
szczerośćwypowiedzi,o cielelekkopochylonym w stronę słuchającego, ale również
o wzroku skierowanym na odbiorcę bądź
„omiatającym” publiczność oraz uśmiechu,
którypomagaw nawiązaniukontaktuw każdymrodzajuekspozycjipublicznej.

ciśnieniem.Chcącwypracowaću siebienawykpoprawnegooddechu,wartorozpocząć
odpołożeniasięnamacie,ułożeniadłonina
brzuchui powolnegowprowadzaniapowietrzadobrzucha.Powietrzepowoliwypełnia
go,a mymamywrażeniepompowaniakoła
ratunkowegowokółtalii.Takzaktywizowanaprzeponapowinnapozostaćw tejpozycji
przezcałyetapfonacji,takjakelastycznapozostaje trampolina, gdy rzucamy na nią
przedmiot,mającysięodniejodbić.Ćwiczenietoumożliwioparciedźwiękunaprzeponieorazwykorzystanieaktywnegosłupapowietrza, któr y powstał w trakcie oddechu.
Wykorzystanietegomechanizmudajeszansę
zarównonadbanieo swojenarzędziepracy,
jakrównieżumożliwiamówienieopanowanymgłosem,któr yjestzdrowyi dźwięczny.
PołączeniewcześniejopisanejpoprawnejposOddech i głos
tawyz oddechemtopodstawawydobywania
Głoskażdegoz nasjestjedynyw swoimro- z siebiegłosu,któregocechujenaturalnyjego
dzaju.Należypamiętać,żestanowipodstawo- kolor(timbre).
wenarzędziepracykażdegonauczyciela,dlateBarwajesto tyleistotna,iżtowłaśnieona
goniezbędnajestszczególnadbałośćo niego. jakopierwszajestsłyszanaprzezodbiorcę.BarPomocnym w tym zakresie staje się bez wagłosui jegointonacjawpływająnato,czy
wątpienia odpowiedni oddech, któr y daje będziemysłuchaniz zaciekawieniem,czyteż
szansęnawydobyciezdrowegodźwięku.Kon- adresat zniechęci się po wyłowieniu uchem
cepcjipoprawnegooddechujestwiele.Z mo- pierwszychdźwięków.
jegodoświadczeniaśpiewaczkii treneratechIstotnejestrównieżto,iżumiejętnośćzanikimowywynika,iżtympoprawnymi naj- panowanianadoddechemmożestaćsięnabardziejwartościowym,wykorzystywanym rzędziemzapanowanianadstresem.W trakdo fonacji jest typ oddychania żebrowo- ciewystąpieńpublicznychnierzadkozdarza
-brzusznegow połączeniuz poprawnym,ak- się, że wśród osób występujących usłyszeć
tywnymdziałaniemprzepony(diafragmy). możnadrżącyczypodniesionyi piskliwygłos.
Aktywną pracę wcześ-niej wymienionego Chcąc temu zapobiec, polecam wziąć kilka
mięśniamożnazobrazowaćjakotrampolinę, głębokich oddechów napełniających nasze
naktórąrzucamyprzedmiot,którymasięod przeponowekołaratunkowe.Wierzę,żezmieniejodbić.Aktywnaprzepona(trampolina) rzeniesięwtedyz wyzwaniemwystąpienia
dajeszansęnautrzymanieoddechu,opada- przedwymagającąpublicznością,jakączęsto
jącego na „trampolinę” pod odpowiednim okazująsięnasiuczniowie,będziełatwiejsze.
Uczyć lepiej 1/2014 – 2015

13

