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Michaï MÈcznik

Wiele osób chciaïoby byÊ bardziej spontanicznych na co dzieñ. WyobraĝajÈ sobie, jak by siÚ wtedy zachowywali, jak byliby postrzegani, jak
wyglÈdaïyby ich relacje. Pewnie niejednej osobie spontanicznoĂÊ bÚdzie
siÚ kojarzyÊ z obrazkiem znajomego, który nagle zaskakuje innych
swoim zachowaniem. MuszÚ jednak napisaÊ, ĝe podejĂcie na zasadzie porównywania swojego poziomu spontanicznoĂci do poziomu
innych jest najmniej spontanicznym podejĂciem, jakie moĝe byÊ.
Na chwilÚ wróÊmy do podstaw. Czym jest spontanicznoĂÊ? To nic
innego jak odruchowa i nieprzemyĂlana reakcja na coĂ. W poprzednich rozdziaïach Artur pisaï, dlaczego nie zawsze warto improwizowaÊ
i dlaczego czasem lepiej coĂ przemyĂleÊ, zamiast spontanicznie reagowaÊ. Z tego rozdziaïu dowiesz siÚ, dlaczego improwizatorzy sÈ
skazani na spontanicznoĂÊ oraz czego moĝesz siÚ od nich nauczyÊ,
aby byÊ bardziej spontanicznym na co dzieñ.
Improwizacja to nie szachy, tu nie ma miejsca na zastanawianie siÚ. Improwizacja to ping-pong, obserwacja i reakcja.
Truth In Comedy
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Czego uczÈ nas improwizatorzy sceniczni?
Na pewno tego, ĝe bycie spontanicznym moĝna wyÊwiczyÊ. Tak jak
improwizatorzy sceniczni szybciej i lepiej reagujÈ na to, co siÚ dzieje
na scenie, tak kaĝdy z nas w ĝyciu codziennym moĝe siÚ tego nauczyÊ.
Zacznijmy od kilku strategii improwizatorów w kwestii spontanicznego reagowania na scenie.

Podejmuj delikatne ryzyko,
z którego moĝesz czerpaÊ przyjemnoĂÊ
Pewnie jako dziecko kaĝdy z nas bawiï siÚ w berka. W wielkim skrócie
chodzi o to, ĝe dzieci goniÈ siÚ wzajemnie po wyznaczonym terenie.
W momencie, gdy któreĂ zostanie zïapane, zostaje tak zwanym berkiem i teraz to ono musi ĂcigaÊ inne dzieci. Kaĝde maïe dziecko wie,
ĝe berek to fantastyczna zabawa. Chociaĝ dla nas, dorosïych, ta zabawa
moĝe byÊ zbyt maïo skomplikowana, to moĝe nam wiele powiedzieÊ
o spontanicznym podejmowaniu delikatnego ryzyka.
Osoby, które delikatnie ryzykujÈ, czerpiÈ z tego przyjemnoĂÊ — to
caïkiem tak jak w berku. SÈ dzieci, które uciekajÈ daleko od berka.
UtrzymujÈ zawsze duĝy dystans, poniewaĝ za wszelkÈ cenÚ chcÈ wygraÊ.
Nie chcÈ byÊ zïapane. SÈ teĝ dzieci, które celowo troszkÚ ryzykujÈ, podchodzÈc bliĝej berka i prowokujÈc go do tego, aby ich goniï. RyzykujÈ
zïapanie, ale zarazem czerpiÈ z tego najwiÚkszÈ przyjemnoĂÊ i Ăwietnie
siÚ bawiÈ. Dzieci, które za wszelkÈ cenÚ starajÈ siÚ wygraÊ i uciekajÈ
w najdalszÈ czÚĂÊ wyznaczonego terenu, omija najlepsza zabawa.
Aby byÊ bardziej spontanicznymi, improwizatorzy potrafiÈ podejmowaÊ delikatne ryzyko. Ryzyko, które zarazem przynosi radoĂÊ i dobrÈ
zabawÚ, ale jednoczeĂnie nie jest hazardem, który moĝe naraĝaÊ na
wielkie straty.

43
Kup książkę

Poleć książkę

JAK IMPROWIZOWAm

Nie staraj siÚ wiÚc za wszelkÈ cenÚ wygrywaÊ. Podejmuj delikatne ryzyko, ale tylko w takim stopniu, w jakim zapewni Ci ono radoĂÊ i dobrÈ
zabawÚ. Staranie siÚ, aby byÊ najlepszym, tylko przeszkadza, wiÚc…

Pozostañ przeciÚtny (Ăredni)
Czasami usiïujesz byÊ najlepszy, najzabawniejszy, mieÊ najciekawszy
pomysï czy byÊ najbardziej oryginalny. W improwizacji mówimy wtedy, ĝe „zostajesz w swojej gïowie” (Artur opisaï to jako stan downtime).
PoĂwiÚcasz czas na wewnÚtrzne dyskusje i poszukiwanie lepszych
pomysïów. Bycie spontanicznym polega na fizycznym dziaïaniu.
Tu nie ma czasu na myĂlenie. Jak mawiaïa Viola Spolin (prekursorka
amerykañskiego nurtu Impro): „Nic nie zabija spontanicznoĂci tak,
jak myĂlenie”.
W momencie, kiedy starasz siÚ pokazaÊ, ĝe jesteĂ NAJ…, wychodzisz
poza sferÚ swoich kompetencji. Wyobraě sobie alpinistÚ, który zdobywa szczyt. Jest odpowiednio przygotowany do wczeĂniej wybranej
trasy, która jest dopasowana do jego umiejÚtnoĂci. Gdyby nagle
w trakcie swojej wspinaczki chciaï pokazaÊ, ĝe jest NAJ… (najlepszy,
najszybszy, najbardziej wytrwaïy), i starajÈc siÚ to udowodniÊ, zmieniïby trasÚ na bardziej wymagajÈcÈ i niebezpiecznÈ, to wyszedïby poza obszar wïasnych kompetencji. Wszedïby w obszar, w którym walczyïby o swoje ĝycie. To zaĂ byïaby gïupota.
OczywiĂcie nie chodzi o to, ĝeby nie stawaÊ siÚ coraz lepszym.
To moĝna uzyskaÊ poprzez nieustanny trening umiejÚtnoĂci i stopniowe podnoszenie poprzeczki. Jednak gdy chcesz byÊ spontaniczny,
to musisz staÊ siÚ Ăredni. Tylko wtedy pozostaniesz w obszarze swoich kompetencji, w którym moĝesz uzyskaÊ stan prawdziwego flow.
W którym nie musisz siÚ zastanawiaÊ nad tym, co robisz, tylko po
prostu spontanicznie reagujesz na to, co siÚ dzieje.

44
Kup książkę

Poleć książkę

SPONTANICZNO¥m

Od Artura
Powiedzmy sobie szczerze: i tak nie bÚdziesz lepszy, niĝ jesteĂ.
To znaczy kiedyĂ na pewno staniesz siÚ lepszy niĝ dzisiaj, jeĂli wïoĝysz w to odpowiednio duĝo pracy. Ale tu i teraz? W tym momencie?
JesteĂ taki, jaki jesteĂ, wiÚc pozwól sobie na to, ĝeby takim BYm!
A teraz zdradzÚ Ci maïy sekret — pozwalajÈc sobie na to, osiÈgniesz
zdecydowanie lepsze wyniki.

BÈdě oczywisty
Wielu ludzi ma wyobraĝenie o tym, jak powinny zachowywaÊ siÚ osoby
spontaniczne. Na przykïad wiele osób postrzega osoby spontaniczne
jako ĝywo reagujÈce, majÈce mnóstwo pomysïów czy wrÚcz nieprzewidywalne. NastÚpnie starajÈ siÚ dopasowaÊ do tego obrazka i zachowywaÊ tak jak one. StarajÈ siÚ byÊ bardziej nieprzewidywalne, nieoczekiwane i oryginalne. Niestety, to bardzo kiepska strategia. Ten
proces takĝe wïÈcza zbÚdne „myĂlenie do wewnÈtrz” (stan downtime).
Niekiedy oryginalnoĂÊ jest postrzegana jako unikanie tego co oczywiste. WïaĂnie wtedy spontanicznoĂÊ jest skazana na fiasko. Znowu
tracimy czas na myĂlenie i zanegowanie pierwszego pomysïu. WymyĂlamy coĂ „lepszego”, zamiast po prostu naturalnie zareagowaÊ. Kiedy
jesteĂmy dzieÊmi, do pewnego wieku nie musimy myĂleÊ nad naszymi reakcjami i poĂwiÚcaÊ czasu na ich planowanie. Dzieci po prostu
sÈ naturalne, spontaniczne, nieskrÚpowane, ĝywe i szczere.
Jeĝeli chcesz byÊ bardziej spontaniczny, to najlepiej pozostañ oczywisty. Zamiast kultywowaÊ myĂlenie out of the box, myĂl in the box. Gdy
jesteĂ oczywisty, jesteĂ sobÈ! NajgorszÈ rzeczÈ, jakÈ moĝesz zrobiÊ,
aby staÊ siÚ bardziej spontanicznym, jest staranie siÚ byÊ bardziej oryginalnym lub udawanie, ĝe jesteĂ kimĂ innym. To jak próba zatrzaĂniÚcia
drzwi obrotowych. To, ĝe mocniej siÚ staramy je zatrzasnÈÊ i poĂwiÚcamy
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temu wiÚkszy wysiïek, nic nie da. WiÚc przestañmy to robiÊ, a wtedy
drzwi siÚ same obrócÈ (spontanicznoĂÊ przyjdzie sama).

mwiczenie
Oczywiste rozwiÈzanie
Gdy staniesz przed sytuacjÈ (lub problemem), która wymaga Twojej
reakcji, podejdě do niej tak, jakbyĂ nie musiaï dawaÊ z siebie wszystkiego, jakbyĂ w ogóle nie musiaï siÚ staraÊ. Jaki jest oczywisty sposób
na jej rozwiÈzanie? Jak byĂ postÈpiï, gdyby rozwiÈzanie nie musiaïo
byÊ „niczym wyjÈtkowym”?

Od Artura
Jest pewna demonstracja, którÈ czasami robiÚ z duĝymi grupami.
ProszÚ wszystkich, aby w myĂlach dokoñczyli w jak najbardziej oryginalny sposób zdanie: „Szedïem ulicÈ i nagle…”. NastÚpnie pytam, ile
osób pomyĂlaïo coĂ w stylu „zaatakowaï mnie potwór” albo „porwali
mnie kosmici”. Zwykle okoïo poïowa „oryginalnej” grupy podnosi
rÚce do góry. A to dlatego, ĝe nauczyliĂmy siÚ byÊ oryginalni wedïug
pewnych bardzo konkretnych, bardzo przewidywalnych kryteriów.
Tymczasem z prawdziwÈ oryginalnoĂciÈ nie ma to nic wspólnego.

Zmieniaj siÚ pod wpïywem bieĝÈcej sytuacji
Nie przywiÈzuj siÚ zbytnio do swoich planów i pomysïów — to rodzi
oczekiwania, ĝe coĂ powinno siÚ wydarzyÊ. ¿e coĂ powinno wyglÈdaÊ tak,
a nie inaczej. W momencie, gdy te oczekiwania nie zostanÈ speïnione,
moĝesz zaczÈÊ robiÊ coĂ, co w improwizacji nazywamy blokowaniem.
W skrócie: blokowanie ïÈczy siÚ z tym, ĝe któryĂ z improwizatorów
stara siÚ usilnie zachowaÊ kontrolÚ nad sytuacjÈ, przez co blokuje
pomysïy i dziaïania innych osób (nie zgadza siÚ na nie). Boi siÚ utraciÊ
kontrolÚ nad sytuacjÈ, bo wtedy moĝe siÚ wydarzyÊ coĂ nieoczekiwa46
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nego. CoĂ, co go zaskoczy i nie pójdzie po jego myĂli. Bycie spontanicznym wymaga umiejÚtnoĂci oddawania kontroli. Improwizatorzy
oddajÈ tÚ kontrolÚ swoim partnerom scenicznym i publicznoĂci. ZdajÈ
sobie sprawÚ z tego, ĝe mogÈ mieÊ wpïyw na scenÚ, ale nie starajÈ siÚ
za wszelkÈ cenÚ, aby wszystko szïo po ich myĂli. Nie przywiÈzujÈ siÚ
na siïÚ do swoich pomysïów i planów, bo gdyby te nie zostaïy speïnione, zaczÚliby siÚ blokowaÊ. To doprowadza do zatrzymania historii
i kolejnych wydarzeñ („Hej, umówisz siÚ ze mnÈ na drinka?”. „Nie!”).
Jak to siÚ ma do codziennego ĝycia? JeĂli chcesz byÊ bardziej spontaniczny, musisz zdawaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe masz niewielki wpïyw
na to, co siÚ dzieje, ale nie trzymaj siÚ usilnie swoich planów. Zmieniaj siÚ pod wpïywem propozycji innych osób oraz ĝyciowych sytuacji.

mwiczenie
Dzieñ bez planów
Wybierz jeden dzieñ, w którym nie bÚdziesz robiï ĝadnych planów.
Po prostu wyjdě z domu i niech bieĝÈce sytuacje wyznaczajÈ kierunek, w jakim pójdziesz. Kieruj siÚ otoczeniem i innymi luděmi. JeĂli
ktoĂ zïoĝy Ci ofertÚ, zaakceptuj jÈ i wspieraj pomysïy innych. W czasie tego dnia nie staraj siÚ utrzymywaÊ kontroli i pïyñ z prÈdem. Pod
koniec dnia zanotuj wnioski.

Daj sobie prawo do bïÚdów
Daj sobie prawo do bïÚdów i pomyïek. Nic tak nie blokuje naszej
spontanicznoĂci, jak myĂlenie w róĝnych sytuacjach: „Co sobie pomyĂlÈ inni?”, „A co, jeĂli mi siÚ nie uda?”, „Musi mi siÚ udaÊ”, „A jeĂli plan nie pójdzie po mojej myĂli?”, „MuszÚ byÊ najlepszy”.
Bardzo zgrabnie ujÈï to w jednym z wywiadów sïynny polski trÚbacz
i improwizator jazzowy Tomasz Stañko: „W pewnym sensie my [improwizatorzy] siÚ nigdy nie mylimy; kaĝdy bïÈd moĝe zostaÊ uzasadniony tym, co nastÈpi dalej”.
47
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Improwizatorzy dajÈ sobie prawo do bïÚdów, poniewaĝ nie trzymajÈ
siÚ kurczowo swoich pomysïów i planów. WiÚcej: jeĝeli juĝ popeïniÈ
bïÈd, to traktujÈ go jako kolejnÈ ofertÚ. Kolejne wydarzenie, które
mogÈ zaakceptowaÊ i na jego podstawie budowaÊ dalszy ciÈg historii.
Gdy juĝ popeïnisz bïÈd, nie obwiniaj siÚ, tylko nadaj mu odpowiedni
sens i dziaïaj dalej. Kaĝdy bïÈd moĝe byÊ szansÈ do stworzenia czegoĂ nowego. Gdyby w trakcie sceny improwizator, który popeïniï
bïÈd, nagle przerwaï wszystko i powiedziaï: „Przepraszam, popeïniïem bïÈd, czy moĝemy zaczÈÊ od poczÈtku?”, postÈpiïby bez sensu.
ZrobiïeĂ bïÈd? Trudno, leÊ dalej, bo show must go on.
Jeĝeli w czasie treningu improwizatorzy robiÈ jakiĂ bïÈd, to wrÚcz cieszÈ
siÚ, ĝe go popeïnili. Moĝe siÚ to wydawaÊ dziwne, ale jest to bardzo
skuteczna technika, która daje olbrzymi komfort. PopeïniïeĂ bïÈd? Super, wïaĂnie nauczyïeĂ siÚ czegoĂ nowego! BïÚdy to oznaka, ĝe improwizatorzy faktycznie dziaïajÈ i nie stojÈ bezczynnie w miejscu, a im wiÚcej tych bïÚdów popeïniÈ w czasie nauki, tym szybciej stanÈ siÚ lepsi.

mwiczenie
TeeeeReeee
Jeĝeli w jakiejĂ sytuacji popeïniïeĂ bïÈd, coĂ siÚ nie udaïo lub nie do
koñca poszïo po Twojej myĂli, to zareaguj na to w nowy sposób. mwiczenie najlepiej wykonaÊ na osobnoĂci, chociaĝ jeĝeli ktoĂ chce iĂÊ na
caïoĂÊ i wykonaÊ punkt trzeci przy innych, nie widzÚ przeciwwskazañ.
x Opisz tÚ sytuacjÚ na kartce i zastosuj siÚ do poniĝszych punktów.
x Znajdě i zapisz jak najwiÚcej pozytywów tej sytuacji. Co nowego
dziÚki niej moĝe siÚ wydarzyÊ? Jak moĝesz na tym skorzystaÊ?
Czego siÚ nauczyïeĂ? Jakie nowe drogi otwiera ta sytuacja?
W jaki sposób w przyszïoĂci moĝesz zabezpieczyÊ siÚ przed
podobnymi sytuacjami? Co moĝesz zrobiÊ inaczej?
x Weě kartkÚ do rÚki, jeĝeli siedzisz, to wstañ. ZaciĂnij mocno
rÚce i z uĂmiechem na twarzy, niczym w akcie zwyciÚstwa,
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unieĂ rÚce do góry, krzyczÈc gïoĂno: „TeeeeReeee!”. Tak jakbyĂ
wïaĂnie zakoñczyï swój popisowy numer w pokazie cyrkowym.
Gratulacje! WïaĂnie zrobiïeĂ pierwszy krok do tego, aby nauczyÊ
swoje ciaïo nowych reakcji na popeïniane bïÚdy. Stosuj to Êwiczenie
za kaĝdym razem, gdy robisz bïÚdy, a szybko wyrobisz u siebie reakcje, dziÚki którym poczujesz wiÚkszy komfort w podobnych sytuacjach w przyszïoĂci.

Zagraj w grÚ, reszta wyjdzie przy okazji
Juĝ kilka razy powyĝej pisaliĂmy o tym, jak „myĂlenie” potrafi zabijaÊ
spontanicznoĂÊ. Jak temu zaradziÊ? Najprostszym sposobem bÚdzie
zrobienie tego, co robiÈ improwizatorzy sceniczni (zwïaszcza w krótkich formach Impro), czyli zajÚcie swojego Ăwiadomego umysïu (naszych myĂli) jakimĂ skomplikowanym zadaniem. W momencie, gdy
przeciÈĝamy nasze procesy poznawcze, mniej zasobów poĂwiÚcamy
na skupianie siÚ na swoich myĂlach i dialogach wewnÚtrznych —
przez to, zamiast siÚ zastanawiaÊ, moĝemy spontanicznie reagowaÊ.
Juĝ w latach 40. ubiegïego wieku do tych wniosków doszïa Viola
Spolin. Otóĝ pracujÈc z dzieÊmi nad sztukÈ teatralnÈ JaĂ i Maïgosia,
postanowiïa stworzyÊ dla nich pewnÈ grÚ, opartÈ na skomplikowaniu
zadania, po to, aby mogïy lepiej reagowaÊ i wiÚcej siÚ bawiÊ.
Chïopiec i dziewczynka, którzy mieli wcieliÊ siÚ w Jasia i MaïgosiÚ, grali
tak nieudolnie, ĝe gdyby widzowie nie znali historii o Jasiu i Maïgosi
lub wczeĂniej nie zostaïo im wyjaĂnione, ĝe JaĂ i Maïgosia sÈ rodzeñstwem, to w ĝaden sposób nie mogliby siÚ tego sami domyĂliÊ. Po prostu dzieci odgrywaïy swoje role niezdarnie i sztywno. Spolin, zamiast
zwracaÊ im uwagÚ na to, co muszÈ poprawiÊ lub co robiÈ ěle, wymyĂliïa pewnÈ grÚ.
Teraz bÚdzie zabawa. JesteĂcie bratem i siostrÈ i rozbijacie obóz w lesie.
Reguïa gry jest taka: zawsze kiedy do siebie mówicie, jakaĂ czÚĂÊ waszego
ciaïa musi dotykaÊ jakiejĂ czÚĂci ciaïa drugiej osoby. Za kaĝdym razem,
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kiedy coĂ mówicie, musicie wymyĂlaÊ nowy rodzaj dotyku i wybieraÊ
innÈ czÚĂÊ ciaïa. Jeĝeli siÚ nie dotykacie, nie moĝecie teĝ mówiÊ.
ZaletÈ powyĝszej metody byïo to, ĝe kobieta nie mówiïa dzieciom, ĝe
jest jakiĂ problem w tym, co robiÈ, ĝe robiÈ coĂ ěle lub ĝe coĂ majÈ naprawiÊ lub zmieniÊ — gdy nie ma tych czynników, nasza gïowa nie prowadzi dialogów wewnÚtrznych, które zwykle kopiÈ doïki pod spontanicznymi reakcjami, zamiast pomagaÊ. Spolin wymyĂliïa zabawÚ, która
zmusza do skupienia siÚ na skomplikowanym zadaniu (uwierzcie mi, ta
gra nie jest prosta) i fizycznym dziaïaniu. To powoduje, ĝe wyïÈcza siÚ
wewnÚtrzny krytyk „co bÚdzie, jeĂli mi siÚ nie uda?”, wïÈczajÈ siÚ natomiast dziaïania fizyczne i spontanicznoĂÊ. Gdy mamy zadanie do wykonania, koncentrujemy siÚ na nim, a „reszta” wychodzi naturalnie i spontanicznie w relacjach. Moĝna powiedzieÊ, ĝe reszta wychodzi przy okazji.
Jest mnóstwo Êwiczeñ, które przeciÈĝajÈ nasze Ăwiadome procesy poznawcze, korzystajÈc z powyĝszego schematu. Oto kilka z nich.

mwiczenie
Alfabetyczne zdania
Z drugÈ osobÈ odegraj miniscenkÚ. Gra polega na tym, by w trakcie
dowolnej rozmowy wypowiadaÊ siÚ tak, aby pierwszy wyraz kaĝdej
nastÚpnej wypowiedzi zaczynaï siÚ od kolejnych liter alfabetu. Najwaĝniejszy jest pierwszy wyraz, póěniej moĝna nadaÊ zdaniom dowolny sens. Przykïadowy dialog moĝe wyglÈdaÊ tak jak poniĝej.
Osoba 1: Ach, jaka dzisiaj jest piÚkna pogoda!
Osoba 2: Bardzo ïadnie, faktycznie. Co moĝemy zrobiÊ?
Osoba 1: Co byĂ powiedziaï na rower?
Osoba 2: Dobra, Ăwietny pomysï. Moĝemy pojechaÊ tÈ nowÈ trasÈ
rowerowÈ.
Osoba 1: Ewentualnie póěniej wrócimy autobusem.
Osoba 2: Faktycznie, pod koniec przecieĝ jest przystanek.
50
Kup książkę

Poleć książkę

SPONTANICZNO¥m

Zdanie rozpoczynajÈce siÚ kolejnÈ literÈ alfabetu wypowiedz dopiero
w momencie, gdy druga osoba skoñczy mówiÊ swoje. Starajcie siÚ nie
przerywaÊ sobie nawzajem i dÈĝyÊ do tego, aby rozmowa miaïa w miarÚ
zachowany sens.
To Êwiczenie nie jest ïatwe. Po pierwsze, trzeba doskonale znaÊ alfabet
(z doĂwiadczenia wiem, ĝe nie dla kaĝdego jest to prosta sprawa, poniewaĝ na co dzieñ nie musimy go powtarzaÊ i wyrywkowo wiedzieÊ,
co jest po literze „W”). Po drugie, trzeba bardzo uwaĝaÊ, co mówi
nasz partner, i szybko kojarzyÊ kolejne wyrazy, tak aby byïy uĝyte
w sposób naturalny.
Dlatego teĝ na poczÈtku gra moĝe sprawiaÊ trudnoĂci i wychodziÊ
nieco sztucznie. Jednak gdy opanujecie pïynnie alfabet, moĝe byÊ to
caïkiem zabawne Êwiczenie w trakcie prowadzenia rozmów. Przy okazji
pokazuje, ĝe kiedy przeciÈĝamy nasze procesy poznawcze, nagle do
gïowy przychodzÈ nam kolejne zdania rozpoczynajÈce siÚ kolejnÈ literÈ alfabetu. Dzieje siÚ to automatycznie i nie wymaga zastanawiania siÚ, co zaraz powiemy. Omawiane Êwiczenie to równieĝ ciekawa
gra podczas wspólnych podróĝy samochodem.

Akceptuj oferty i porzuÊ kontrolÚ
To prawdopodobnie jedno z najwiÚkszych wyzwañ nie tylko dla improwizatorów, ale ogólnie dla wielu osób, które ceniÈ stabilnoĂÊ i poczucie kontroli. Te osoby chcÈ trzymaÊ siÚ swoich rytuaïów i wyuczonych zachowañ. StarajÈ siÚ byÊ ostroĝne, przez co nagradzane sÈ
pozornÈ stabilnoĂciÈ i poczuciem kontroli, jednoczeĂnie tym samym
blokujÈ rozwój wielu nowych sytuacji i ĝyciowych okazji. SÈ teĝ osoby,
które akceptujÈ to co nowe i wchodzÈ w nieznane. Takie osoby czÚsto spotyka coĂ nowego: wydarzenia, spotkania, sytuacje. JednoczeĂnie
akceptujÈ one oferty kosztem wïasnego poczucia kontroli i stabilnoĂci. Porzucenie poczucia kontroli w wielu sytuacjach jest tak duĝym
wyzwaniem, ĝe razem z Arturem poĂwiÚciliĂmy temu tematowi dwa
kolejne rozdziaïy.
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Sprawdě swojÈ spontanicznoĂÊ
Na koniec chciaïbym zaproponowaÊ pewnÈ praktycznÈ grÚ improwizacyjnÈ o nazwie „Kolekcjoner imion”, w której wykorzystuje siÚ wszystkie
punkty z tego rozdziaïu. W tej grze naleĝy podjÈÊ pewne ryzyko, pozostaÊ oczywistym i przeciÚtnym, daÊ sobie prawo do bïÚdów, zajÈÊ swój
umysï pewnÈ grÈ i, co najwaĝniejsze, w trakcie jej wykonywania trzeba
akceptowaÊ oferty innych osób i porzuciÊ czÚĂÊ kontroli nad sytuacjÈ.
Gra moĝe pomóc osobom, które tworzÈ sobie róĝne wymówki w momencie, gdy majÈ do kogoĂ podejĂÊ i zagadnÈÊ go na dowolny temat.
¥wietnie sprawdza siÚ zarówno na spotkaniach networkingowych, jak
i w knajpach, czyli wszÚdzie tam, gdzie chcesz szybko poznaÊ nowe
osoby (lub przynajmniej zwiÚkszyÊ prawdopodobieñstwo ich poznania),
ale masz pewne obawy, które CiÚ blokujÈ. W chwili, gdy za cel bierzesz
poznanie konkretnej osoby, w Twojej gïowie automatycznie mogÈ siÚ
pojawiaÊ myĂli: „Co on/ona o mnie pomyĂli?” lub „Powinienem dobrze
wypaĂÊ” itp. Równieĝ Twoje ciaïo moĝe zareagowaÊ nerwowo, spiÈÊ
siÚ i zablokowaÊ. Co wtedy zrobiÊ? ZostaÊ kolekcjonerem imion.

mwiczenie
Kolekcjoner imion
Celem gry jest poznanie pewnej liczby osób, które majÈ w swoim
imieniu literÚ „M”, i zebranie imion do swojej kolekcji.
Zasady moĝesz doprecyzowaÊ sam lub ze znajomymi.
x Ustal, ile osób (niewaĝne, czy kobiet, czy mÚĝczyzn) z literÈ „M”
w imieniu poznasz dzisiaj w tym miejscu.
x Sprecyzuj, co oznacza termin „poznaÊ”, np.: „WymieniÚ co
najmniej dwa zdania”, „Dowiem siÚ, jakiej muzyki sïucha”,
„WymieniÚ siÚ wizytówkÈ”, „PrzedstawiÚ siÚ i poznam czyjeĂ
imiÚ”, „Po prostu poznam imiÚ i pójdÚ dalej szukaÊ”.
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x Sprecyzuj, czy bÚdziesz mówiÊ osobom, które poznajesz,
ĝe ich imiÚ potrzebne Ci jest do jakiegoĂ zakïadu, albo aby
wygraÊ tÚ grÚ (ta opcja powoduje, ĝe gra staje siÚ ïatwiejsza,
poniewaĝ tym samym wzbudzasz ciekawoĂÊ i przy okazji
moĝesz otworzyÊ luěnÈ rozmowÚ).
x Potraktuj to jako zabawÚ. PamiÚtaj: nie chodzi o to, ĝeby jak
najlepiej wypaĂÊ czy teĝ poznaÊ kogoĂ konkretnego. Chodzi
o to, aby zagraÊ w tÚ grÚ i dobrze siÚ bawiÊ. Gra jest tak
skonstruowana, ĝe jeĂli skupisz siÚ na tym, aby zdobyÊ danÈ
liczbÚ imion i zaczniesz dziaïaÊ, reszta wyjdzie sama.
PamiÚtaj, ĝe celem jest jedynie dowiedzieÊ siÚ, jak ktoĂ ma na imiÚ.
Robisz to tylko po to, ĝeby zdobyÊ kolejne imiÚ z literÈ „M” do kolekcji. Niewaĝne, jak wypadniesz, niewaĝne, co pomyĂlÈ inni. Chodzi
o to, aby zaczÈÊ dziaïaÊ i podchodziÊ do ludzi. Jeĝeli stoisz w miejscu
i nic nie robisz, to maïo prawdopodobne, ĝe coĂ nowego Ci siÚ przydarzy. Jeĝeli podchodzisz, improwizujesz, próbujesz, nawet przy okazji
popeïniajÈc bïÚdy, to jest to i tak o wiele lepsza opcja, poniewaĝ zwiÚkszasz prawdopodobieñstwo, ĝe faktycznie nawiÈĝesz nowe znajomoĂci,
bo idziesz do przodu. JeĂli bÚdziesz staï w miejscu, nie poznasz nikogo.

Róĝne warianty gry
Wersja bardziej mobilizujÈca: konkurencja w kilka osób
Ustal z kimĂ, ĝe zrobicie zawody (np.: „kto pozna dziesiÚÊ osób z literÈ »M« w krótszym czasie” albo „kto w godzinÚ pozna wiÚcej osób
z literÈ »M«”), aby urozmaiciÊ grÚ. Rywalizacja spowoduje lepszÈ zabawÚ i wzajemnie sprowokuje do osiÈgniÚcia celu.
Wersja ïatwiejsza na poczÈtku: powiedz o zakïadzie
Gdy podchodzisz do ludzi i pytasz ich o imiÚ, to z duĝym prawdopodobieñstwem bÚdÈ chcieli poznaÊ Twoje motywy. Równieĝ naturalne
jest to, ĝe po przedstawieniu siÚ pewnie bÚdziesz chciaï uargumentowaÊ swoje zainteresowanie tÈ osobÈ. Wtedy moĝesz wytïumaczyÊ,
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ĝe zaïoĝyïeĂ siÚ z kolegami o to, kto szybciej pozna danÈ liczbÚ osób
z literÈ „M” w imieniu, i przy okazji wzbudziÊ ciekawoĂÊ oraz nawiÈzaÊ rozmowÚ.
Wersja jeszcze ïatwiejsza: zapytaj o samÈ literÚ, nie o imiÚ
Gdy juĝ zagrasz kilkanaĂcie razy w powyĝszy wariant gry, spróbuj po
prostu podchodziÊ i zamiast zadawaÊ pytanie o imiÚ, pytaÊ od razu,
czy w imieniu danej osoby jest litera „M”. Ludzie bÚdÈ ciekawi, dlaczego o to wïaĂnie pytasz, i tu jest kolejna szansa nawiÈzania rozmowy.

Jak zakoñczyÊ rozmowÚ?
Moĝesz wdaÊ siÚ w rozmowÚ, improwizowaÊ, akceptowaÊ oferty i zobaczyÊ, co z tego wyjdzie. Zawsze teĝ awaryjnie moĝesz mieÊ opcjÚ:
„Bardzo mi pomogïaĂ/pomogïeĂ” i grzecznie podziÚkowaÊ za rozmowÚ.
Celem jest zdobycie do kolekcji imion z danÈ literÈ i dobra zabawa.
Reszta, czyli poznanie nowych osób, nowe wydarzenia oraz rozmowy,
jak to w grach Impro bywa, wyjdzie w trakcie przestrzegania reguï gry.

Od Artura
Keith Johnstone, budujÈc narzÚdzia improwizacji, wyszedï od prostego zaïoĝenia. Skoro system szkolny (zwïaszcza w Wielkiej Brytanii
w latach 40. ubiegïego wieku) sprzyjaï zabijaniu spontanicznoĂci
u uczniów, to aby uzyskaÊ spontanicznoĂÊ, naleĝy odwróciÊ zalecenia belfrów. Szkoïa promowaïa oryginalnoĂÊ, wiÚc naleĝy byÊ nudnym. Szkoïa promowaïa dobre wyniki, wiÚc naleĝy byÊ przeciÚtnym.
Szkoïa promowaïa dobre odpowiedzi, wiÚc naleĝy skupiÊ siÚ na robieniu bïÚdów.
A gdyby odnieĂÊ te rozwiÈzania do wspóïczesnej szkoïy? Czy zdoïaïbyĂ jakoĂ rozwinÈÊ swojÈ spontanicznoĂÊ w tym zakresie?
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mwiczenie
Antyszkoïa
1. Wypisz wszystkie reguïy, których nauczyïeĂ siÚ w szkole,

wszystkie zasady zachowania, które tam obowiÈzywaïy.
2. OdwróÊ je. JeĂli w szkole nie naleĝaïo robiÊ min, nowa zasada

brzmi: „Rób miny”. To Twoje antyzasady.
3. Sprawdě — dbajÈc o swój komfort i bezpieczeñstwo —

jak stosowanie antyzasad wpïynie na TwojÈ spontanicznoĂÊ
na co dzieñ.
MyĂlÚ, ĝe juĝ wiesz, jak byÊ spontanicznym. W kolejnym rozdziale
Artur zajmie siÚ najwiÚkszym zagroĝeniem dla spontanicznoĂci, czyli
potrzebÈ zachowania kontroli nad sytuacjÈ.
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