PROJEKT "EURO-HIKE
-WZMOCNIENIE MŁODZIEŻY
POPRZEZ SPORT I NATURĘ".
OPIS ĆWICZEŃ I PRAKTYK
OUTDOOROWYCH

Ćwiczenie: Krąg wdzięczności /Katarzyna Zielina/
Czas trwania: 30-45 min
Cel: praktyka wdzięczności jako postawy codziennego życia, odkrywanie
wewnętrznych zasobów
Ilość uczestników: bez ograniczeń
Metodyka: ćwiczenie inspirowane książką Liv Larsson – „Wdzięczność. Najtańszy
bilet do szczęścia” oraz nawiązujące do pracy z ciałem i emocjami wg gestalt.
Najlepsze przeznaczenie ćwiczenia: ćwiczenie kończące proces grupowy /np.
przy pracy warsztatowej dłuższej niż jedno spotkanie/ oraz odkrywające zasoby
uczestników.
Grupa docelowa: dla wszystkich, szczególnie dla uczestników warsztatów
związanych z pracą z emocjami, budowaniem poczucia własnej wartości oraz
odkrywaniem swoich wewnętrznych zasobów, dla liderów i trenerów pracujących z
ludźmi, dla rodziców i dzieci, dla społeczności, które chcą wspólnie tworzyć
przestrzeń pełną zaufania.

PRZEBIEG ĆWICZENIA

1. Medytacja Wdzięczności
Usiądź wygodnie na ziemi, tak abyś czuł/czuła się bezpiecznie i swobodnie. Możesz również się położyć, jeśli
Twoje ciało do tego Cię wzywa.
Weź 3 spokojne głębokie oddechy. Zamknij oczy i przypomnij sobie sytuacje, wydarzenia, momenty, działania, za
które jesteś sobie wdzięczna/y. Możesz sięgnąć myślami do dalekiej przeszłości, gdy byłaś/byłeś małym dzieckiem.
Ale mogą też to być wydarzenia sprzed kilku lat, miesięcy, tygodni, a nawet godzin. Możesz również przypomnieć
sobie te wszystkie ważne momenty, które wydarzyły się podczas tego trekkingu, w tym tygodniu.
Poczuj się bezpiecznie we swoich wspomnieniach. Przywołaj myślami te wszystkie momenty, kiedy jesteś sobie za
coś wdzięczna/y. Poczuj w ciele, gdzie czujesz tą wdzięczność.
A teraz przypomnij sobie te wszystkie momenty, za które dziękujesz innym ludziom. Co to za sytuacje? Przywołaj je
wyraźnie, aby poczuć rozlewającą się falę wdzięczności. Oddychaj spokojnie. Zapamiętaj to uczucie i te momenty,
aby te najważniejsze za chwilę zapisać.

2. ĆWICZENIE W PARACH
Na kolorowych karteczkach wypisz, za co jesteś wdzięczna sobie i innym. Przywołaj obrazy, które
pojawiły się przed chwilą. Gdy skończysz pisać, znajdź osobę, z którą chcesz się podzielić tym, za
co jesteś wdzięczna sobie i innym.

3. MANDALA WDZIĘCZNOŚCI
Z darów ziemi (liście, gałęzie, kamienie, muszle itd.) znajdź symbole tego, za co jesteś wdzięczna
sobie lub innym. Ze wszystkich naszych symboli będziemy układać mandalę naszej wdzięczności do
siebie, ludzi i świata.
Jeśli znajdziesz swoje symbole, połóż je w dowolnym miejscu w środku kręgu, który został utworzony
z liści (jeśli będziemy w lesie) lub w środku koła (jeśli będziemy na piasku /kamieniach). Przynieś je i
połóż w miejscu, które wybierasz.
Gdy cała mandala będzie ułożona, stajemy nad nią w kręgu i każdy, kto czuje potrzebę, mówi na
głos, za co chce podziękować.
Na koniec dziękujemy sobie za obdarowanie się tą energią wdzięczności.

Ćwiczenie: Lider swoich marzeń /Katarzyna
Zielina/
Czas trwania: 45 min – 1h

Cel: odkrywanie swoich liderskich talentów
Ilość uczestników: bez ograniczeń, ale ilość podzielna przez 3 ;-)
Metodyka: ćwiczenie inspirowane metodą Points of view
Najlepsze przeznaczenie ćwiczenia: na integrację grupy oraz budowanie zasobów
liderskich w grupie
Grupa docelowa: szczególnie dla animatorów, trenerów, liderów lokalnych
społeczności

PRZEBIEG ĆWICZENIA

1. OBRAZY
Z rozłożonych w kręgu fotografii wybierz ten, który najbardziej przypomina Ciebie – Twoje wartości, uczucia, myśli,
przekonania, poglądy oraz talenty i umiejętności w Twojej liderskiej pracy/życiu. Wybierz ten obraz, który
szczególnie Cię przyciąga, inspiruje, zachwyca. Postaraj się wybrać jeden, ale jeśli z jakiegoś powodu ważnego dla
Ciebie, trudno jest Ci się zdecydować – możesz wybrać dwie fotografie. Zabierz je ze sobą i wróć na swoje miejsce.

PRACA W GRUPACH 3 OSOBOWYCH
Dobierzcie się w grupy 3 osobowe. Każda osoba opowiada o swojej wybranej fotografii i opisuje,
czemu ta fotografia jest reprezentantem jej wartości, uczuć, myśli, talentów.
Przebieg ćwiczenia:
Część 1
1.
osoba 1 opowiada o swojej fotografii, pozostałe osoby w grupie uważnie słuchają.
2. następnie pozostałe osoby dają feedback, z czym jeszcze wg nich kojarzy się wybrana fotografia
– z jakimi cechami i umiejętnościami. Osoba 1 może zapisać sobie dodatkowe spostrzeżenia i
inspiracje na kartce.
Ćwiczenie jest przeprowadzane, aż wszystkie osoby opowiedzą o swojej fotografii.

1.

2.
3.
4.

Część 2
Cała grupa po wszystkich opowieściach zastanawia się, jakie są ich najważniejsze grupowe
talenty. Wybiera po 2 najważniejsze talenty/cechy od każdej z nich i zapisuje je na kolorowej
kartce (są to przygotowane przez trenerkę paski papieru w różnych kolorach).
Każda grupa prezentuje na forum swoje grupowe talenty.
Ze wszystkich kolorowych karteczek tworzymy razem jeden wielki kolorowy łańcuch talentów
(łącząc poszczególne paski – klejem, zszywaczem, nitkami itd.)
Robimy pamiątkowe zdjęcie jako symbol naszej ogromnej grupowej mocy ;-)

Ćwiczenie: Moja osobista waluta /Katarzyna
Zielina/
Czas trwania: 1h
Cel: odkrywanie swoich emocji związanych z pieniędzmi
Ilość uczestników: minimum 12 os, max. 16 os.
Metodyka: ćwiczenie inspirowane komunikacją empatyczną NVC
Najlepsze przeznaczenie: ćwiczenie główne
Grupa docelowa: dla wszystkich, którzy zarabiają

PRZEBIEG ĆWICZENIA

1 Praca twórcza /praca indywidualna/
Jakie uczucia wywołują w Tobie pieniądze, gdy o nich myślisz? Lubisz je? Boisz się ich? A
może budzą w Tobie lekkość i ekscytację? Narysuj swoje uczucia na kartce papieru. Wybierz
kolory, które najbardziej oddają Twój stosunek do pieniędzy. Zastanów się, jakie potrzeby stoją
za tymi uczuciami.
Po zakończonej pracy prezentujemy swoje rysunki i opowiadamy o uczuciach i potrzebach.

2. Góra pieniędzy /praca na forum/
Co zrobisz, jeśli wygrasz 100 tyś EU? Jakie masz finansowe marzenie? Co byś zrobił/a dla
siebie? A co dla swojej społeczności? Robimy burzę marzeń na forum.

3. Moja waluta /praca w parach/
Wyobraź sobie, że pieniądze nie istnieją. W jakiej walucie chcesz się rozliczać? Co chcesz
otrzymać za swoją pracę? Podziel się swoimi odkryciami w parze.
Podsumowanie: mówimy na forum o naszych nowych walutach.
Trenerka zapisuje je, aby zrobić kolaż z podsumowaniem nowych możliwości (kolaż zostanie
wysłany do uczestników po zakończeniu trekkingu).

Ćwiczenie: Spacer zaufania /Anna Górka/

Cele:
wzmocnienie zaufania, przełamanie lęków
wykorzystywanie własnego zmysłowego postrzegania: słuchu, dotyku i powonienia –odnowa zmysłowego
przeżywania, komunikacja niewerbalna
zebranie informacji o poziomie bezpieczeństwa w grupie
budowanie poczucia bezpieczeństwa

Opis metodologii/podejścia:
praca w parach
praca z ciałem i emocjami
otwieranie zmysłów (ćwiczenie pochodzi z tradycji gier sensytywnych)

Czas trwania: 45 – 60 minut
Grupa docelowa: młodzież, dorośli, zespoły /osoby od 10
r.ż.; grupa nie powinna liczyć więcej niż 20 uczestników,
żeby móc omówić na forum/

INSTRUKCJA

Najlepiej przeprowadzić to ćwiczenie na wolnym powietrzu, żeby
zmysłowe doświadczenia były jak najliczniejsze. Uczestnicy wybierają
partnera do ćwiczenia. Osoba A – przewodnik, B – osoba niewidoma.
Osoba A przez 15 min prowadzi „niewidomego” na spacer zaufania w
terenie (mogą dowolnie eksplorować otoczenie – uczestnicy rozchodzą
się w różne strony, mogą też oczywiście spotykać się wzajemnie na
drodze). Potem zmiana ról, prowadzący będzie prowadzonym.
Zadaniem przewodnika jest przekazanie „niewidomemu" partnerowi jak
największej skali doznań dotykowych, zapachowych, słuchowych itd.
Ponadto prowadzący musi go tak prowadzić, aby omijać wszystkie
przeszkody i chronić przed tym, co może być niebezpieczne,
przerażające lub nieprzyjemne. Podczas ćwiczenia nie można mówić.

Materiały: szalik, chusta, opaski na oczy
Uwaga! Mogą zdarzać się osoby, dla których trudnym i nieprzyjemnym doświadczeniem jest przebywanie przez
dłuższy czas z zamkniętymi oczyma /kwestia dobrowolności!/.

Instrukcja:
To gra, w której można sprawdzić, na ile grupa jest gotowa zaufać sobie nawzajem. To moment na wybranie
swojego towarzysza w grze.
Zwykle polegamy na naszym wzroku, mamy tendencję do ignorowania innych analizatorów, np. słuchu, dotyku i
powonienia. W tym eksperymencie można odczuć bardziej zaniedbywane zmysły.
Prowadźcie się kolejno na spacer zaufania, żeby nawiązać lepszy kontakt ze wszystkimi swoimi zmysłami i
równocześnie ze swą zdolnością zaufania. Jeden z was zamknie oczy i pozwoli się przez 15 minut prowadzić
partnerowi. Potem wymienicie się rolami, prowadzący będzie prowadzonym.
Zadaniem prowadzącego jest przekazanie „niewidomemu" partnerowi jak największej skali doznań dotykowych,
zapachowych, słuchowych itd. Ponadto prowadzący musi go tak prowadzić, aby omijać wszystkie przeszkody i
chronić przed tym, co może być niebezpieczne, przerażające lub nieprzyjemne.

W czasie spaceru ujmijcie dłoń „niewidomego" niby pękatą szklankę /zawiesza on dłoń z góry - jak do dzwonu - tak
że końce jego palców dotykają środka ręki prowadzącego/. To bardzo dobry sposób trzymania ręki partnera.
Równocześnie prowadzący może skutecznie wspierać „niewidomego", gdy ten się potknie lub straci równowagę.
Nikomu nie wolno mówić. Komunikujcie się wyłącznie przez kontakt rąk. Prowadźcie partnera powoli, omijając
przeszkody. Wykorzystujcie rękę, żeby wskazać mu kierunek, przekazać pewne doznanie lub doświadczenie. Gdy
będziecie podchodzić do bardzo dużych obiektów, na przykład do ściany lub do drzewa, połóżcie na nich obie ręce
„niewidomego" i poczekajcie, żeby spokojnie i gruntownie zbadał przy pomocy zmysłów ten obiekt; dopiero wtedy
poprowadźcie go ku następnemu doświadczeniu. W pewnym momencie spaceru zapewnijcie „niewidomemu"
kontakt z inną osobą. To może być bardzo pięknym doznaniem.
Później możecie przyspieszyć kroku, gdy na drodze nie ma przeszkód. Jeżeli obaj macie ochotę i dosyć odwagi,
możecie nawet biec. Na podstawie ucisku ręki i ruchów ciała możecie stwierdzić, czy partner jest na to gotowy. Nie
zmuszajcie go do zrobienia czegoś, czego nie chce zrobić, nawet gdy sami jesteście przekonani, że jest to
bezpieczne.

Jeden z was zamknie teraz oczy, wasz spacer się zaczyna. Pamiętajcie, że nie wolno wam ze sobą rozmawiać.- Po
kwadransie zamieńcie się rolami. Za pół godziny spotkamy się wszyscy w tym miejscu...
Omówienie na grupie - pod kątem bezpieczeństwa osób prowadzonych i odpowiedzialności osób prowadzących:
Jak czułem się podczas tego eksperymentu?
Kiedy czułem się lepiej, jako prowadzący lub prowadzony?
Co było dla mnie najprzyjemniejszym przeżyciem, gdy byłem prowadzony?
Co było dla mnie najbardziej nieprzyjemnym przeżyciem?
Czego się dowiedziałem przy pomocy zmysłów?
W jakim stopniu mogłem zaufać partnerowi? Co pomagało czuć się bezpiecznie?
Co było przyczyną tego, że ktoś nie czuł się bezpiecznie?
A może ktoś czuł ograniczenie nadmierną opiekuńczością?
Ufam ludziom, którzy...

Ćwiczenie: Spacer wizualno-dźwiękowy
- praktyka uważności w terenie /Anna Górka/
Cele:
odnowa zmysłowego przeżywania /rola słuchania otoczenia - exploring the role of walking through and listening
to our surroundings/
praktyka tu i teraz /sound walking & listening session/
bycie uważnym obserwatorem /paying attention, being a careful observer/
samoświadomość uczuć i emocji
przejście od obserwacji wewnętrznej do zewnętrznej
metaforyczne przetworzenie doświadczenia /mapowanie, zapis, rysunek/
praca ze zmysłami /słuch, wzrok/
spacer mindfulness – uważność na otoczenie /dźwięki – sound walk/
Czas trwania: 30-45 min
Grupa Docelowa: młodzi, dorośli, zespoły, osoby niepełnosprawne

Materiały:
notes (może być plik karteczek) i kolorowy pisak dla każdej osoby.

Przebieg:
Doświadczenie na wolnym powietrzu - można wykonywać ćwiczenie gdziekolwiek; w parku, w ogrodzie, w lesie.
Jeśli ćwiczenie jest wpisane w wędrówkę górską, najlepiej wybrać miejsce atrakcyjne dźwiękowo, nieco oddalone
od głównego szlaku turystycznego, gdzie słychać odgłosy ptaków czy płynącej wody), aby wzmocnić zmysłowe
doznania.
Podczas wędrówki na szlaku – ćwiczenie zaprasza do zatrzymania się i uważnego spaceru. Każdy otrzymuje mały
notesik z pisakiem. Przez 15 minut w skupieniu i uważności uczestnicy wsłuchują się w otaczające odgłosy i
obserwują otoczenie. Pracują indywidualnie, w milczeniu. Mogą spacerować, mogą przysiadać w wybranym przez
siebie miejscu. Równolegle zapisują swoje doświadczenie: z wykorzystaniem metafor, symboli, rysunków – zapisują
to, co rejestrują ich zmysły w otoczeniu (głównie słuch – aby zaktywizować inny kanał). Mogą stworzyć kilka
obrazków – symboli. Na koniec każdy może wykonać zdjęcie wybranego zapisu/obrazu z notesu na tle przestrzeni,
w której praktykował (funkcja: zdjęcie/notatka z podróży, pamiątka). Z indywidualnych zapisków/obrazów i zdjęć
może powstać też zbiorowa ekspozycja prac (zbiorowy portret a la ”Walking Sound – Walking Vision”), będących
osobistym ale i grupowym uchwyceniem momentu uważności w terenie.

Jak zorganizować
Chwilowe zatrzymanie się podczas wędrówki. Rozdanie notatników. Obserwacja wewnętrzna /kilka minut/. Stoimy
lub siedzimy tak, żeby słyszeć osobę prowadzącą, ale każdy może znaleźć kawałek przestrzeni dla siebie…
Przenieś swoją uwagę na własne ciało. Powoli badaj je. Przenoś uwagę na różne jego części. Poczuj, jak Twoje
ciało dotyka podłoża, na którym się znajduje. Sprawdź, czy burczy Ci w brzuchu. Posłuchaj swojego tętna. Opuść
ramiona i głęboko oddychaj. Odpręż się.
Po chwili… Zaproszenie do obserwacji zewnętrznej i praktyki uważności na otoczenie: Przenieś swoją uwagę na
otoczenie. Uważnie obserwuj swoje otoczenie, kształty, zapachy.
Rozglądnij się wokół siebie. Spójrz w dal. Spójrz w niebo. Dostrzeż detale, które Cię otaczają: faktury, kształty,
kolory. A teraz wyostrz zmysł słuchu: Jakie odgłosy słyszysz…? Jakie dźwięki Cię otaczają? Zanurz się w to
słuchowisko, w docierające do Ciebie dźwięki. Wsłuchaj się w odgłosy, które do Ciebie docierają. Tu i teraz.

Przez najbliższe 15 minut, pracując w milczeniu, spacerując lub siadając w wybranym przez siebie miejscu – otwórz
się na dźwięki, wsłuchaj się w otoczenie, obserwuj. Wsłuchuj się we wszystkie dochodzące dźwięki. Te, które są
najbliżej, a potem stopniowo skupiaj uwagę na dalszych. …Dźwięki, szmery, szepty, odgłosy ludzi, dźwięk wiatru,
śpiewy ptaków, opadanie liści, skrzypienie suchych gałęzi pod nogami... Skieruj uwagę na dźwięki, które budzą
Twoją ciekawość, nawet jak ich nie rozpoznajesz. Staraj się je postrzegać jako część pewnej całości, symfonii
dźwięków, której masz okazję wysłuchać. Jakbyś brał udział w wyjątkowym koncercie, który wydarza się tylko raz.
Tu i teraz. Jednocześnie spróbuj zobrazować, to co słyszysz, zapisz swoje wrażenia używając obrazów, symboli,
metafor. Kartka po kartce. Tak, jak czujesz, jak doświadczasz.
Po około 15 minutach… Jeszcze przez kilka minut pobądź ze sobą w tym miejscu, w którym się znajdujesz. Odczuj
radość płynącą z odprężenia.
Następnie cała grupa spotyka się w kręgu. Ochotnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i prezentują zapiski/obrazy
poczynione w notatniku.

Ćwiczenie: Mandala /Anna Górka/
Cele:
Praca grupowa
Praca z metaforą, wyobraźnią i wizją
Praca z intencją - ćwiczenie umiejętności określania i wyrażania indywidualnej wizji, celu, intencji przez
każdego uczestnika, a także praca nad zbiorową intencją (indywidulana perspektywa i grupowa wizja)
Ekspresja uczuć, emocji i nastawień
Wspólne tworzenie, współpraca
Budowanie otwartości w grupie
Metoda:
Praca z intencją
Symboliczna ekspresja i reprezentacja intencji

Czas trwania: 30-45 min

Grupa docelowa: młodzi, dorośli, zespoły, osoby niepełnosprawne, grupy do 20 osób
Rekomendacje:
Materiały: najlepiej elementy natury: kamienie, liście, muszle, patyki, glina, ziemia, owoce, płatki kwiatów,
przyprawy, nasionka.

Miejsce wykonania: podwórko albo kawałek ziemi, gdzie można usypać mandalę.

Opis "know-how"
Wstęp: Mandala to forma medytacji w buddyzmie, symbol przemijania, połączenie początku i końca… Możemy
usypać dziś mandalę wspierającą nasze intencje, z którymi przyjechaliśmy (dotyczące wyjazdu, albo spraw
życiowych)
Uczestnicy wspólnie tworzą mandalę (na planie kręgu). Sięgają po materiały. Tworzą fragmenty mandali.
Dodatkowo wypowiadają intencje na głos (lub w ciszy, w sercu). Ugłaśniają z jaką intencją przyjechali na
spotkanie. Wyrażają to, co chcą zostawić za sobą, a na co chcę się otworzyć, co jest dla nich ważne. Co chcą
dać, co chcą otrzymać. Praktyka wysyca się z czasem, gdy wybrzmią intencje i mandala zostanie wizualnie
zwieńczona.
[Mandala może zostać w tym kształcie do wieczora, kiedy następuje proces jej dekompozycji].

Ćwiczenie: Pokrewne drzewa /Anna Górka/
Cele:
udzielanie metaforycznej informacji zwrotnej (poprzez identyfikację partnera z wybranym drzewem)
pogłębienie komunikacji
dostrzeganie związków między osobami a elementami krajobrazu

Metoda:
techniki udzielania informacji zwrotnej z wykorzystaniem natury
element podejścia walkinkg, nature-based w edukacji nieformalnej
budowanie połączeń z elementami krajobrazu (drzewa)

Czas trwania: 30 minut
Grupa docelowa: młodzi, dorośli, drużyny, grupy

Rekomendacje:
Praca w zadrzewionym terenie, na świeżym powietrzu.
Ćwiczenie do przeprowadzenia w kolejnych dniach wyprawy i współpracy, kiedy osoby zdążyły się już lepiej
poznać.
Materiały: opaski na oczy.
Jeśli uczestnicy sportretowali siebie z drzewami – ma to dodatkowy wymiar dokumentalny i może być
wizualnym świadectwem wspólnych przeżyć.

Opis:
Wybierzcie osobę, której chcecie przekazać wrażenia i odczucia z nią związane (w związku z funkcjonowaniem tej
osoby, w kontakcie z nią). Której chcecie udzielić informacji zwrotnej. Dobierzcie się parami. Osoba, którą wybraliście
zamyka oczy. Nie będzie to informacja werbalna czy określenie listy cech danej osoby, czy tym bardziej ocenianie jej.
Waszym zadaniem będzie znalezienie drzewa w bliskiej okolicy, które w jakiś sposób oddaje Wam tą osobę,
koresponduje z nią (tym jak i gdzie rośnie, kształtem, fakturą itp.). Macie 15 minut na udzielenie jej informacji zwrotnej.
Idźcie na spacer w ciszy. Jak już znajdziecie pasujące drzewo – pozwólcie osobie dotknąć go, doświadczyć, poczuć,
rozpoznać fizycznie. Po jakimś czasie pozwólcie jej otworzyć oczy. Powiedzcie o tym, dlaczego właśnie to drzewo
wybraliście. Może to być opowieść o jej sposobie bycia, o jej mocnych stronach, ale też o tym, co wydaje się Wam
trudne w kontakcie z tą osobą. Usłyszcie następnie jak cały proces odebrała 2 osoba. Czy podoba jej się to drzewo.
Jeśli chcecie – uwiecznijcie tą osobę na tle wybranego drzewa. Zróbcie zdjęcie portretowe pokazujące relacje człowiek
– drzewo (przyjmując pozę jaka Wam odpowiada). Następnie zamieńcie się rolami. Teraz 1 osoba zamknie oczy…

Po 30 minutach spotkanie wszystkich w kręgu – rundka podsumowująca:
czego doświadczyłeś w tym ćwiczeniu?
Z jakimi emocjami teraz jesteś?
Czy udało się znaleźć jakieś połączenie między Tobą a drzewem?
Integracja /dzień 1/

Ćwiczenie: Cztery kąty – 4 strony świata
/Anna Górka/
Cele:
integracja i wzajemne poznanie się członków grupy (opinie, poglądy, postawy życiowe,
upodobania itp.)
identyfikacja podobieństw i różnic, zdobywanie informacji o sobie
budowanie bezpieczeństwa
Metoda:
Ćwiczenie typu „lodołamacz zespołowy”
Wymiana zdań, opinii
Czas: 30-45 minut
Grupa docelowa: młodzi, dorośli, drużyny, grupy do 25 osób
Materiały: 12 dużych arkuszy papieru (z nazwami kategorii dopasowanymi do specyficznych celów
i potrzeb grupy), flamastry, taśma samoprzylepna.
W każdym kącie pomieszczenia należy zawiesić po 3 arkusze papieru (jeden na drugim – kolejność według kategorii, w

Jak przygotować:
Uczestnicy dzielą się 3-krotnie na różne podgrupy i rozmawiają na łączące ich tematy. Będą to 7 minutowe
rozmowy w grupach wokół wybranego elementu. Przykładowe kategorie:
bezludna wyspa – miasto – wieś – kosmos (najbliższe Ci miejsce)
literatura – muzyka – film – sport (wolny czas)
gniew – radość – nadzieja – smutek (emocja, z którą najczęściej się ostatnio identyfikujesz)
Stańmy wszyscy w środku, abyście mogli za chwilę spojrzeć w jeden z czterech tajemniczych kątów
pomieszczenia. Chcę dać wam możliwość lepszego poznania poszczególnych członków tej grupy. Za moment
pokażę wam cztery elementy, z których za każdym razem jeden powinien pasować do was szczególnie dobrze.
Prowadzący zrywa wierzchnie kartki.

Przyjrzyjcie się tym 4 elementom w 4 kątach pomieszczenia i zastanówcie się, który z nich do Was pasuje. Jeśli
ktoś jest zdania, że żaden z przedstawionych elementów do niego nie pasuje, wtedy wybierze ten, który z
jakiegoś powodu jednak go zaciekawia. Jeśli macie kilka opcji, które pasują – wybierzcie tą, która na ten moment
wydaje Wam się ważna. Kiedy już zdecydujecie, co do was pasuje, przejdźcie do danego kąta pomieszczenia.
Usiądźcie lub też ustawcie się wraz z pozostałymi uczestnikami, którzy tutaj trafili i porozmawiajcie o tym, w
jakiej mierze dany wyraz pasuje do was.

Przejdźcie teraz do odpowiedniego kąta. Macie 7 minut czasu na wspólną rozmowę. Jeśli chcecie, stwórzcie
mały krąg dyskusyjny...
Po ustalonym czasie (uwzględniając dynamikę spotkań)… Powróćcie teraz na chwilę na środek pomieszczenia.
Pokażę wam nowy zestaw słów. Będziecie znów mogli zdecydować, który z tych 4 elementów najbardziej wam
odpowiada...
Idźcie teraz ponownie do wybranego kąta i dyskutujcie przez 7 minut z nowymi członkami waszej podgrupy,
których tam spotkacie. Zwracajcie teraz uwagę także na to, jacy ludzie zebrali się w poszczególnych kątach
pomieszczenia. Uświadomcie sobie, z którymi uczestnikami pierwszej grupy spotkaliście się ponownie...
Prowadzący daje grupom 7 minut, a potem kontynuuje zabawę, powtarzając polecenia.
Podsumowanie – pytania do refleksji:
Co mnie zaciekawiło?
Czego się dowiedziałem/am?
Czy jest mi do kogoś bliżej?
Z iloma uczestnikami spotkałem się najczęściej? Kim oni byli? Jak często?
Jak czułem się na początku tego eksperymentu? A jak teraz się czuję?
Z którym z członków grupy nie spotkałem się ani razu? Co to dla mnie oznacza?
W której grupie czułem się najlepiej? Dlaczego?
W jakiej mierze jestem tutaj „jedyny w swoim rodzaju", a w jakiej mierze jestem taki sam, jak pozostałe
osoby w grupie?

Ćwiczenie: Krąg masażu i masaż holistyczny
/Anna Górka/
Cel:
osadzenie uczestników w ciele i kontakt ze swoimi uczuciami (wyjście z bycia „w głowie”, otwarcie się na
doświadczanie zamiast analizowania sytuacji)
umożliwienie uczestnikom lepszego kontaktu z ich ciałem i własną witalnością
oswojenie się z innymi uczestnikami spotkania („łamacz lodów")

Metoda:
poznanie masażu jako techniki powrotu do ciała i emocji (radzenie sobie ze stresem „pierwszego dnia
pobytu”)
komunikacja niewerbalna
budowanie zaufania w grupie
praca z ciałem i elementy somatoterapii – uwalnianie napięć w ciele

Czas trwania: 45 minut
Grupa docelowa: młodzi, dorośli, drużyny, osobyu niepełnosprawne. Grupy do 25 osób.
Rekomendacje:
A useful room with mattresses, carpets or yoga mats.
Massage circle as a warm-up before a holistic massage.
Description how to organise it - step by step:
Przydatna sala z materacami, dywanami lub matami do jogi.
Krąg masażu jako rozgrzewka przed masażem holistycznym
Przygotowanie ćwiczenia krok po kroku:
Wszystkie osoby tworzą koło. Każdy powinien patrzeć w tym samym kierunku...
Połóżcie ręce na barkach partnera, stojącego przed wami i dobierzcie taki odstęp od siebie, abyście mogli lekko
zgiąć ramiona...
Zamknijcie teraz oczy i nie otwierajcie ich przez cały czas trwania eksperymentu. Chcę, abyście za chwilę zaczęli
masować plecy, barki i kark waszego partnera. Nie wolno wam przy tym rozmawiać.

Komunikujecie się ze stojącą przed wami osobą wyłącznie przy pomocy rąk, a z uczestnikiem stojącym za wami,
który was masuje — tylko poprzez różne odgłosy wyrażające, jaki rodzaj masażu lubicie. Poinformujcie przy ich
pomocy waszego partnera z tyłu o tym, czy ma on masować was silniej, czy też raczej bardzo delikatnie oraz
pokażcie mu, w jakich miejscach chcielibyście być masowani.
Eksperymentujcie z różnymi formami masażu i uwzględniajcie przy tym sygnały stojącej przed wami osoby, aby
możliwie jak najbardziej dostosować się do jej życzeń. Musicie więc dzielić uwagę pomiędzy tym, który was
masuje i odbiera wasze odgłosy, a tym, którego wy masujecie i który wysyła wam sygnały. Zwracajcie, uwagę na
następującą rzecz: jeśli będziecie zbyt cicho wysyłać sygnały, osoba stojąca za wami nie otrzyma żadnych
informacji o waszych życzeniach. Nie dostaniecie wtedy tego, czego chcecie.
Zacznijcie teraz, proszę... Macie dwie minuty...
Przestańcie na chwilę. Nie otwierajcie przy tym oczu. Zabierzcie wasze dłonie z barków partnera i silnie nimi
potrząsajcie...
Teraz—wciąż z zamkniętymi oczami — odwróćcie się do tego partnera, który jeszcze przed chwilą was masował.
Tak jak poprzednio — masujcie osobę stojącą przed wami i odbierajcie jej sygnały oraz wysyłajcie wasze odgłosy
do tyłu. Macie znowu dwie minuty...
Przestańcie i otwórzcie oczy...
Przez dwie minuty porozmawiajcie z waszymi partnerami (najpierw 1, a potem 2) o doświadczeniach i
wrażeniach, zdobytych w czasie tego eksperymentu. W jaki sposób masowaliście oraz jak dokładnie mogliście się
komunikować przy pomocy odgłosów?.

Masaż holistyczny:
Zaproszenie do pracy w grupach 3-osobowych, gdzie 1 osoba leży na podłodze i jest masowana, a 2 osoby
ją masują. Najpierw osoba kładzie się na brzuchu.
Sekwencja masażu:
1. otwarcie – rozkrzyżowanie rąk od barków do stóp.
2. Sesja 6 prostych technik masażu:
ręce jak do modlitwy
ręce jak do modlitwy - ale luka między dłońmi
„pianino”
pięści odwrócone - masaż przy wykorzystaniu wierzchniej (zew.) strony dłoni
pięści klasyczne – „stemplowanie”
miseczki
3. przewrót na plecy:
„rozkulanie” mięsni lędźwiowych – boczne okolice brzucha
rozluźnienie nóg: ugięcie kolan – nacisk do klatki, na zew./ do wew.; strzelanie palcami,
rozluźnienie rąk; strzelanie palcami
masaż głowy – prowadzenie brody po klatce; nacisk głowy za uszami.
4. zamknięcie sesji - rozkrzyżowanie rąk od barków do stóp.

Po czym następuje zmiana, tak aby każda osoba była wymasowana.
Następnie osoby, które razem pracowały – dają sobie informacje zwrotne.
Następnie spotkanie wszystkich na forum i rundka refleksyjna:
Jak się teraz czuję?
Co bardziej mi się podobało: masowanie, czy bycie masowanym?
Jakie normy dotyczące fizycznego kontaktu, istnieją w tej grupie?

Ćwiczenie: Osobisty kolaż /Anna Górka/
Cele:
Nieformalny sposób na poznanie się nawzajem
Ćwiczenie może być wykorzystane w celu rozpoznania cech osobistych, zainteresowań, życzeń itp.
Do pokonania bariery strachu (czasami ludzie mogą bać się odpowiadać na pytania, a czasami mają problem z
mówieniem o sobie)
Dla stworzenia środowiska zaufania i pewności siebie
Opis metodologii/podejścia:
metoda ujawniania swojej osobowości, celów, zainteresowań, lęków itp.
Używanie metafor i symboli do wyrażania siebie

Czas trwania: 45 minut.
Grupa docelowa: młodzież, dorośli, osoby starsze, zespoły, osoby niepełnosprawne, analfabeci... Wielkość grupy
dowolna.
Instrukcja organizacyjna/zalecenia:
Potrzebne materiały: różne czasopisma (w miarę możliwości o różnej tematyce i z różnych środowisk), nożyczki,
klej, kartki papieru
Opis jak to zorganizować - krok po kroku:
Prowadzący kładzie czasopisma na podłodze lub stole.
Poproś uczestnika o wybranie zdjęć i zrobienie z nich kolażu: Proszę wyciąć z czasopism zdjęcia, które w jakiś
sposób są z tobą związane. Wybierz 10-15 zdjęć, które najbardziej Cię charakteryzują (lub które przedstawiają
Twoje pragnienia lub rzeczy, które lubisz).
Następnie trenerzy prezentują przygotowany przez siebie kolaż. Ludzie patrzą na pracę ze swojego punktu
widzenia i mogą poczynić pewne sugestie dotyczące zdjęć, pytając coachee, czy się z nimi zgadza. Poproś go/ją
o wyjaśnienie, jakie były powody wyboru zdjęć i co one oznaczają (refleksja nad kolażem).

Ćwiczenie: Oddech mocy /Konrad Kuśnierzewski/
Cele:
Jest to świetna praktyka oddechowa do porannego przebudzenia, zwiększenia naszej energii, poprawy
koncentracji. Może być stosowana jako energetyzator podczas treningów w domu.
Jest również bardzo korzystna jako przygotowanie przed intensywnym wysiłkiem fizycznym, np. trekkingiem w
górach. Oczyszcza naszą głowę i przygotowuje organizm do większego zużycia tlenu, poprzez odblokowanie i
rozciągnięcie mięśni oddechowych oraz wzbogacenie krwi w czerwone krwinki.
Opis metodologii/podejścia:
Czas trwania: 10-20 min.
Grupa docelowa:
Instrukcje organizacyjne/zalecenia:
Jest to dość intensywna praktyka, dlatego należy upewnić się, że uczestnicy nie mają problemów zdrowotnych takich jak problemy z sercem, krążeniem czy układem oddechowym. Nie jest to również zalecane w ciąży.

Opis jak to zorganizować - krok po kroku:
Praktyka składa się z 3 części.
1. Wykonujemy 30 głębokich, szybkich, energicznych oddechów, aby naładować krew tlenem i energią.
2. Robimy ostatni wydech i zatrzymujemy oddech na tak długo, jak możemy (co najmniej 1 minutę). Rozluźniamy
się i czujemy, jak krew krąży po całym naszym organizmie, dostarczając tlen i energię do każdej komórki naszego
ciała. Jeśli czujemy, że nie możemy dłużej wytrzymać - rozluźniamy się jeszcze bardziej i pozwalamy sobie
odkryć, że w naszej krwi jest jeszcze dużo tlenu.
3. 3. Robimy głęboki wdech i wstrzymujemy go na 20-30 sekund, obserwując doznania w naszym ciele, reagując
na dopływ tlenu.
Następnie możemy pozostać z zamkniętymi oczami przez 1-2 minuty i zrelaksować się.
Tę sekwencję możemy powtórzyć 3 razy.

Ćwiczenie: Mandala przyrodnicza /Cristina Faia
- Lídia Canha - Célia do Carmo/
Cele:
Obserwować przyrodę i wszystkie elementy, które są jej częścią
Zbierać materiały z natury, nie niszcząc niczego
Poczuj więź z przyrodą
Współpracować z innymi przy tworzeniu kompozycji z materiałów, aby osiągnąć ostateczny rezultat.
Opis metodologii/podejścia:

Czas trwania: pół godziny na zbudowanie mandali i czas trwania wędrówki w celu zebrania materiałów
Grupa docelowa: Wszyscy ludzie w każdym wieku.
Wskazówki organizacyjne/zalecenia:
Przynieś torbę do zbierania materiałów.

Opis jak to zorganizować - krok po kroku:
1. Wybierzcie się z grupą na spacer. Może się on odbyć na plaży lub w górach. Powiedz uczestnikom, aby
podczas spaceru zbierali i nosili różne materiały, szczególnie te, które przyciągają ich uwagę.
2. Rozłóżcie wszystkie materiały i przyjrzyjcie się każdemu z nich. To doskonała okazja, aby zastanowić się nad
spacerem, porozmawiać o tym, gdzie znaleźliście poszczególne przedmioty lub wyobrazić sobie, jak można je
wykorzystać w mandali natury.
3. Posortuj i zbierz materiały według wielkości, kształtu, koloru itp. Ważne jest, aby wszyscy byli zaangażowani w
ten proces. W ten sposób nawiązuje się bliższe relacje z materiałami.
4. Znajdź miejsce, w którym stworzysz mandalę lub podobną kompozycję. Możesz to zrobić wewnątrz lub na
zewnątrz. Znajdź płaską powierzchnię lub pracuj na niej w domu, albo użyj piasku na plaży lub innej powierzchni
zewnętrznej. Pomysł, że mandala natury nie jest trwałe, więc nie ma użycia kleju.
5. Zacznij tworzyć prosty wzór lub kształt poprzez umieszczenie większego obiektu w środku. Niech kształt
rozszerzyć na zewnątrz pierścienie lub warstwy. Sztuka mandali natury wyłania się i rośnie w trakcie tego
procesu.
6. Kontynuuj dodawanie, aż wszyscy poczują, że mandala jest skończona. Nie krępuj się zrobić jej zdjęcie na
pamiątkę.

Ćwiczenie: Eco Maraton /Cristina Faia - Lídia
Canha - Célia do Carmo/
Cele: Promowanie zachowań ekologicznych i podnoszenie świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Opis metodologii/podejścia:
Czas: Elastyczny (może być podczas całej ścieżki lub w określonych obszarach)
Grupa docelowa: Wszystkie grupy wiekowe.
Wskazówki: wygodne ubranie do wędrówki, zabranie jedzenia i wody na drogę. Zalecane jest również zabranie
worków do zbierania śmieci, rękawiczek lub materiałów do zbierania śmieci.
Opis jak to zorganizować - krok po kroku: Zainspirowani koncepcją ploggingu - połączenia joggingu z
podbieraniem śmieci, stworzyliśmy eko maratony. Metoda jest zadziwiająco prosta. Wcześniej wybieramy trasę w
środku wsi, a uczestnicy zabierają ze sobą worki, śmieciarki i inny niezbędny sprzęt do sprzątania. Idziemy
wzdłuż trasy i zbieramy tyle śmieci, ile tylko możemy.
W międzyczasie uczestnicy mogą nagrywać inspirujące wiadomości w małych filmach wideo lub robić zdjęcia i
rozpowszechniać je w kanałach mediów społecznościowych.

Ćwiczenie: Ekspresja ciała /Cristina Faia - Lídia
Canha - Célia do Carmo/
Cele:
- Pobudzenie kreatywności w powiązaniu z przyrodą.
- Świadomość otaczającego nas środowiska.
- Zdobycie świadomości na temat możliwości kreatywnego podejścia do naszego ciała.
- Świadomość grupowa (włączenie)
Opis metodologii/podejścia:
Czas trwania: 20 minut.
Grupa docelowa: wszystkie grupy wiekowe
Wskazówki organizacyjne/zalecenia: wygodny strój do aktywności fizycznej.
Opis jak to zorganizować - krok po kroku:
- z kartką papieru/sznurkiem/wstążką w dłoniach, wyrażaj i poruszaj swoim ciałem starając się wykonać jak
najlepszą ekspresję twórczą za pomocą swojego ciała.
- Kiedy muzyka się zatrzyma, stwórz kreatywną rzeźbę.
- Po zakończeniu można wykonać ćwiczenie relaksacyjne.
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