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Pasja dziecka – dlaczego jest w życiu ważna?
Dlaczego w życiu dziecka ważna jest pasja?
Tyle się wokół mówi o pasji. Że pasja zmienia wszystko. Że coś tam magicznego
daje. Jak to jest naprawdę? Czy włożony wysiłek w pasję dziecka będzie wysiłkiem
efektywnym?
Czytajcie:
Pasja jest uczuciem! Tak, tak. To Pasja sprawia, że czujemy żar i działamy z
ogromną intensywnością. Działamy z taką wewnętrzną siłą.
Pasja daje nam napęd – doładowanie energii, która jest niezbędna do
pokonywania trudności i wyzwań.
Pasja daje nam Cel i Siłę do jego realizacji!
Pasja uruchamia w nas namiętności, ale nie chodzi tylko o to, aby szukać tylko
jednej życiowej pasji.
Chodzi o Działanie z pasją w życiu!!!
Pasja to entuzjazm
Działanie z pasją w życiu uczy jak wykorzystać
entuzjazm aby tworzyć możliwości do spełniania
się.
Problem z oczekiwaniem na jedną pasję, taką
pasję, która nas porwie i zmieni nasze życie, jest
jak czekanie na chwilę, w której zaczniemy żyć.
Jest czekaniem na chwilę, w której mocno i realnie się zaangażuję.
Pasja zachęca nas do łączenia się ze sobą – do poznawania się nawzajem, a to z
kolei pomaga nam tworzyć cudowne społeczności czy miejsca pracy. Tworzy
cudowne relacje, a to tworzy Wielkie rzeczy i dzieła. Niech przykładem będzie
profesor Religa, który dzięki swojej pasji stworzył cudowny zespół i zmienił świat
transplantologii.
Pasja buduje naszą osobowość i daje nam wsparcie, abyśmy mogli realizować
NASZE MARZENIA!
Znajdź mentora dla swojej pasji.
Znajdź kogoś, kto jest na pozycji, kogoś kim chciałbyś być w przyszłości. I zobacz
jak działa z pasją. Niech ta osoba będzie Twoim mentorem.
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Pasja zachęca nas do ruchu i do zmiany! Pasja ma też błogosławione działanie na
nasze najbliższe otoczenie i naszych bliskich. Zaraża ich także naszą energią i
namiętnością!!! I pokazuje, że niemożliwe nie istnieje kiedy realizacje naszych celów
wykraczają poza nasze plany i ambicje.
Pasja nie jest stałą rzeczą i ulega zmianie, tak
jak zmianie podlega nasze życie.
Lecz pasja w naszym życiu stale podpala nas do
działania i nie musi być jedna, może być ich
więcej. Możecie też mieć dzięki niej ŻYCIE Z
PASJĄ ! wystarczy zaangażować się w to co
mam dzisiaj, spotykać się z ludźmi. Łap okazje i
odkrywaj nowe możliwości, zacznij korzystać z różnych nowych możliwości.
Nie ważne czy:
•

Masz pasję.

•

Pracujesz z pasją.

•

Masz trudny związek.

•

Masz nudną –zwykłą pracę.

Masz dzisiaj w sobie moc by zmienić środowisko i energię wokół siebie. Tylko jest
szansa, że się jej boisz i ten strach każe Ci czekać, aż się coś wydarzy, aż znajdziesz
pasję i coś się zmieni.
Nie czekaj! Zacznij działać z pasją już dzisiaj. Pozwól niech działanie z pasją
uruchomi pozytywną lawinę zmiany w Twoim życiu.
PASJA to połączenie = EMOCJI + DZIAŁANIA
To odczucie zaangażowania i motywacji, aby robić więcej i częściej. Gdy się w to
zatopimy, to nie czujemy ani głodu ani zmęczenia.
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Jak znaleźć pasję?
•

Co mnie napędza?

•

Co karmi moją duszę?

•

Co ładuje moje akumulatory?

•

Co – jak to robię – sprawia mi taką czystą

radość?
I
niewyspani

oczywiście

jak

jesteśmy

przemęczeni

i

i nasze dzieci też – to tutaj może paść odpowiedź – że moje

akumulatory ładuje sen i odpoczynek.
Esencją pasji jest zawsze fakt zaangażowania energii w tę czynność dla samej
przyjemności jej robienia z wewnętrznej chęci i potrzeby.
Warto wspierać dziecięce
pasje! Zobacz jak możesz
wspierać

jeszcze

lepiej

swoje

dziecko

w

pasji!

Dowiedz

się

jego
jak

budować jego Skrzydła!
Kliknij w link:
www.akademiamajkijezowskiej.com/na-skrzydlach-pasji/
AUTOR: Beata Kaczor
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Zamknięci w klatce daty urodzenia
Czy zamykamy nasze dzieci w klatce daty urodzenia? Czyli grupa zróżnicowana
wiekowo i jej zalety.
Przyjrzyjmy się temu kto nas w życiu otacza? Czy są to osoby wyłącznie z naszego
rocznika i tylko te zbliżone do nas wiekiem? Czy wśród naszych bliskich, rodziny,
przyjaciół, znajomych, są jednak osoby starsze i młodsze od nas? Czy ich wiek jest
decydentem naszych relacji? Przyjrzyjmy się temu czy, a może jak, obecność osób
będących w różnych wieku wpływa na nas i na nasze życie? Zastanawialiście się
kiedyś nad tym? Ja nie…bo to takie normalne i naturalne, że otaczają nas osoby
w różnym wieku.
wymyśliliśmy,

Przyjrzyjmy się zatem temu, co system, który sami

robi naszym dzieciom? Zamykamy nasze dzieci w tych samych

grupach wiekowych w żłobku, w przedszkolu a później w szkole i na studiach
dziennych . Dopiero na studiach zaocznych mamy mieszane grupy. Łączymy ze
sobą te same roczniki (plus, minus rok) i co dzięki temu otrzymujemy?
Na pewno ułatwia to prowadzenie zajęć dla
prowadzącego. Bo o wiele większe umiejętności
wymagana

od

prowadzących

grupa

zróżnicowana wiekowo, umiejętnościowo i pod
względem wiedzy.
To połączenie na pewno generuje olbrzymie
poczucie konkurencyjności, porównań i ocen. Odbiera

rozwój empatii, postawy

opiekuńczej, motywacji wewnętrznej i tolerancji. Inaczej jest gdy grupa jest
zróżnicowana wiekowo.
Czy przebywanie w przedszkolu czy też szkole w grupach/klasach z dziećmi
młodszymi uwstecznia te starsze? Absolutnie nie! Krąży mylne przekonanie o tym,
że tak właśnie jest…
Zacytuję Celine Alvarez, autorkę eksperymentu opartego na naturalnych prawach
rozwoju i nauki dziecka.

„Dzieci w grupie zróżnicowanej wiekowo w naturalny sposób przyjmują
wobec siebie postawę pedagogiczną, wzajemnie wskazują sobie drogę do
eksplorowania świata, wymieniają się wiedzą i doświadczeniami w dostosowany
do swoich potrzeb sposób. Uczą się wzajemnie i przyjmują naukę od innych, nie
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zdając sobie z tego sprawy, ponieważ dzieje się to w sposób nieformalny. Dzieci
starsze dzieląc się wiedzą z młodszymi w nadzwyczajny sposób utrwalają sobie
własne umiejętności, ich obwody neuronalne uaktywniają się, a wiedza silnie się
umacnia”

Zróżnicowanie

wiekowe

pozwala

w

o

wiele

bogatszy

sposób

konfrontować się różnymi zachowaniami, ułatwia budowanie relacji, co będzie
mieć ogromne znaczenie w przyszłości. Przyczynia się do rozwoju emocjonalnego
i społecznego. „Przebywanie w grupach zróżnicowanych wiekowo generuje
życzliwość i poczucie bezpieczeństwa, na ich fali dzieci chętniej i z większym
zaufaniem rzucają się w odkrywanie świata i naukę różnych rzeczy. Poczucie
bezpieczeństwa i spontaniczne gesty wsparcia nie ujawniają się już tak łatwo i tak
mocno w grupach jednolitych wiekowo. Narzucenie dzieciom życia w tej samej
grupie wiekowej stanowi „dietę” społeczną, drastycznie ubogą w doświadczenia
poznawcze. Człowiek jest zaprogramowany do uczenia się wraz z innymi ludźmi,
młodszymi i starszymi od siebie. Dzieci czerpią tak wielką przyjemność i ukojenie
z bycia razem, z uczenia innych i z przyjmowania nieformalnej nauki od innych,
ze trudno oprzeć się wrażeniu, ze to sama natura je do tego popycha. Klasa staje
się w takich okolicznościach terenem dla zdrowego współzawodnictwa i
usamodzielnienia.”
Jeśli jesteś teraz w pracy drogi rodzicu to
popatrz na swoja koleżankę lub kolegę obok. Czy
w zespole w którym obecnie pracujesz macie ten
sam rocznik urodzenia +- rok? Czy wasza grupa
jest różnicowana wiekowo?
Czy wśród swoich znajomych masz samych
równolatków?
I kiedy najwięcej się uczysz? Gdy przebywasz z równymi sobie? Czy może jak
możesz kogoś mniej doświadczonego od Ciebie, czegoś nauczyć. Lub gdy ktoś
bardziej doświadczony – uczy Ciebie?
Osiągnięcia zespołów gdy grupa jest zróżnicowana wiekowo
Praktyka na całym świecie pokazuje, że największe osiągnięcia mają zespoły
mieszane, zarówno pod względem płci, pozycji, kompetencji jak i wieku. To nie
nasza data urodzenia determinuje nasz rozwój. Nasze obozy artystycznorozwojowe są tego przykładem. Jako jedyni nie mamy podziału na grupy wiekowe.
Równolegle do tego, pracujemy w mniejszych, mieszanych grupach roboczych…. i
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budujemy dzięki temu współpracę, empatię, zaangażowanie i odpowiedzialność …i
wiecie co dzięki temu tworzy się tam coś więcej…czasem tworzy się po prostu jakaś
magia!
Dlaczego poruszam ten temat? Bo ogarnia mnie
wewnętrzny smutek i żal, a czasem i bezsilność.
Niedawno byłam świadkiem, gdy rodzic, na
podstawie oceny wieku grupy, zdecyduje za
dziecko, czy będzie ono chodzić na tańce…Ten
rodzic, zadecydował jednak, że nie…
Obecnie Szkoły,

przedszkola i cały system funkcjonuje w oparciu o zaprzeszły

system pruski. Być może nie uda nam się go zmienić. Mamy jednak wpływ na to,
jakich wyborów dokonujemy my sami. A istnieją już dzisiaj alternatywy np.
pedagogika Mari Montessori i zapewne jeszcze powstaną nowe… inne.
AUTOR: Asia Bąk
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Edukacja z pasją doda Ci skrzydeł?
Czy edukacja z pasją to cześć Twoich działań?
Czy masz pasję, realizujesz swoje ulubione zajęcia, zainteresowania, masz
konkretne cele? Być pasjonatem, to nigdy się nie nudzić, to akceptowanie siebie,
w poczuciu dobrze zagospodarowanego czasu. Pasja jest zjawiskiem najwyższej
motywacji i zaangażowania. Jej najwyższy poziom trafnie oddaje zjawisko flow –
przepływ.
Autor

książki

o

takim

tytule

Michaly

Csikszentmihalyi napisał:

„Jeśli

ponownie

czas

się

zatrzyma,

a

ty

zapomnisz o odpoczynku, o jedzeniu, o całym
otaczającym świecie, to będziesz wiedział, że
twój

umysł

wszedł

w

stan

wyjątkowego

uniesienia, uskrzydlenia.”
Oby nie za często, bo zjawisko to, ma także skutki uboczne – trochę jak narkotyk.
Po przyjemnych doznaniach przepływu, może nastąpi utrata sił fizycznych i
psychicznych.
Kilka istotnych kwestii:
•

Moja pasja, moje zaangażowanie, daje mi poczucie satysfakcji. Daje mi
także pewność i wspiera mój rozwój. Uruchamia moje wewnętrzne poczucie
wpływu i poszerza horyzonty.

•

Czy realizując moje zainteresowania, nie tracę czegoś ważnego np. relacji z
bliskimi, z przyjaciółmi? Taką toksyczną pasją może być Internet, gry,
media społecznościowe, odbierają nas realnemu światu, nie zauważalnie
separują od głównego nurtu życia.

•

Pasja i życie pasjonata muszą być zbalansowane – niekorzystne jest
stawianie pasji na pierwszym miejscu, bo to nam nie sprzyja, a czasem
niszczy.

•

Zainteresowania i ich realizacje dla młodych ludzi są szczególnie ważnym
motywatorem.
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Pasja łączy się z nieustanną ciekawością i dążeniem do celu.
Często młodzieńcze hobby to czynnik, który zastępuje nudę i znużenie szkolną
rutyną. To jak osłonka przed często toksycznym wpływem anachronicznej edukacji
formalnej. W działaniu na rzecz własnych zainteresowań, młodzi uczą się
najwięcej, najszybciej nawet trudnych treści, tak się rozwija własne skrzydła i
łapie się w nie wiatr, niezmuszanym, bez stosowania presji dorosłych.
Młodzieńcze pasje warto wspierać, podsuwać
pomysły, stosować inspiracje, pamiętając, że czas
młodości

to

okres

eksperymentowania,

chwytania wielu przysłowiowych „srok za ogon”.
Młodzi mają do tego prawo! Poznają, wiele ich
interesuje, często też się zniechęcają. Potrzebują
wsparcia i zrozumienia.
Janusz Korczak określił to tak:

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby
umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby
go coś naprawdę zajmowało”.
Formalna edukacja temu nie sprzyja, nie pomaga!
Co zatem możesz robić, jak wspierać młodego człowieka w poszukiwaniu i realizacji
pasji?
1. Pomagaj w formułowaniu celów i rozumieniu korzyści, „po co, to robię?”
2. Planuj z dzieckiem formy realizacji, co ma się wydarzyć, co trzeba
przewidzieć, aby dotrzeć do celu.
3. Doceń – nie chwal! Dostrzegaj każdy włożony trud i zaangażowanie, nie
unikaj

dzielenia

się

własnymi

emocjami,

które

pojawiają

się

gdy

towarzyszysz dziecku. Nie szczędź uśmiechu.
4. Nie rezygnuj z wymagań, rób to przyjaźnie. Trenujesz w ten sposób
wytrwałość i konsekwencje dziecka.
5. Unikaj nagród i kar. Uczą one motywacji zewnętrznej, działają wg
schematu: „bata i marchewki”
6. Dostrzegaj satysfakcje i poczucie dziecięcego sukcesu. To tzw. nagroda
wewnętrzna, przyjemność z realizacji planów i osiągania wyników.
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Docenienie i zwracanie szczególnej uwagi na to, co jest ważne rozwojowo w życiu
dziecka sprawia, że jego samoocena rośnie i jest adekwatna. „Wiem, o sobie to, co
jest mocną stroną i wiedzą o tym moi bliscy, mówią mi o tym”. Wyrażanie
niezadowolenia i zniecierpliwienia wobec dziecka daje mu poczucie, że jest
„niewystarczające”. Zostawia ślad i ciąży czasem przez całe życie.
Naszym osobistym, wyjątkowym kapitałem jest
wrażliwość, empatia i uważność. Gdy jestem
uważny na siebie i zdolny do przełączania na
uważność kierowaną do innych, to moje życie
staje się bardziej zaangażowane. Pasja jest
ważna, szczególnie taka, którą mogę się dzielić z
innymi – „daję i biorę”. Wtedy ten wielki kapitał
wrażliwości przyrasta, to dziwny zasób, którego przybywa, gdy się nim dzielimy.
Gdy trzymamy tylko dla siebie, bez zaangażowania dla innych, ten kapitał
wrażliwości znika.
Stosujmy pasje z pożytkiem dla siebie i dla innych.
Jeszcze słowa Brene Brown amerykańskiej terapeutki i badaczki, dedykuję je
szczególnie dorosłym, którzy krępują się wrażliwości i delikatności emocjonalnej:

„Wszelka twórczość, innowacyjność, dążenie do zmiany biorą się z naszej, osobistej
wrażliwości”
Naszemu życiu sens nadają inni ludzi, nasi bliscy i przyjaciele. Pasje nie zastąpią
relacji, ale mogę je skutecznie wspierać!
Jeśli chcesz wspierać pasję
swojego dziecka oraz jego siłę
mentalną poznaj nasz zestaw
gier pełnych emocji. Kliknij w
link:
www.odpornimentalnie.pl/
AUTOR: Zdzisław Hofman
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Gdzie może dolecieć Twoje Dziecko na skrzydłach pasji
do szachów??
„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.” to
słowa Paula Morphyego, nieoficjalnego szachowego mistrza świata w latach
1858 – 1884.
Szachy to gra znana od wielu lat, jednak w
Polsce, od niedawna, przeżywa renesans. Postanowiłam więc zapytać specjalistę, eksperta
w dziedzinie, Michała Kanarkiewicza, o początki jego pasji oraz o to dlaczego warto grać
w szachy.
Rozmawia Beata Kaczor
Beata Kaczor (B.K): Michał kiedy zacząłeś grać w szachy i jak to się wszystko u
Ciebie zaczęło? No i oczywiście jeśli o pasji mowa, to kto Cię wspierał?
Michał Kanarkiewicz (M.K): Hej, dzięki za zaproszenie do rozmowy, bardzo mi
miło.
Hm, trudno mi dokładnie określić datę, ale pierwsze wzmianki szachowe u mnie
można datować na około 10 rok życia. Podczas przyjacielskiej rozgrywki poznałem szachy, a chwilę potem, w wieku 11 lat rozpocząłem przygodę, która wciągnęła mnie bez końca. Przez kolejne 6-7 lat wspierali mnie przede wszystkim
najbliżsi i trenerzy (którzy też często stawali się bliskimi osobami w życiu prywatnym), w tym miejscu wyróżnić należy przede wszystkim p. Macieja Kuśmierza, który otworzył przede mną wiele drzwi i zorganizował mój rozwój.
B.K: A co Ci dała pasja do szachów?
M.K: Przede wszystkim wolność. Wolność od ograniczeń małej miejscowości i
biedy. Wywodzę się z biednej rodziny, w której brakowało pieniędzy na moją
przygodę z szachami. Dobrze pamiętam dni, w których jako nastolatek zastanawiałem się czy stać mnie na kolejny wyjazd. Wtedy pomogli mi… obcy ludzie.
Dziwne, że obcy, prawda? Ale taka jest prawda! Nazywałem ich wtedy sponsorami, dziś nazywam przyjaciółmi mojego szachowego rozwoju. Zainwestowali we
mnie i mogłem się rozwijać. Dzięki szachom podróżowałem i stawałem się lepszy
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każdego dnia. Szachy pozwoliły mi na wybicie się, zaistnieć i zdobyć cenne –
bezcenne doświadczenie. To doświadczenie procentuje do dziś.
Przy szachownicy zdobyłem pierwsze ważne lekcje życiowe takie jak na przykład: sztuka przegrywania, nauka dyscypliny czy zdolność do strategicznego myślenia, które to umiejętności przydają mi się do dziś, ponieważ są uniwersalne i
daleko wykraczające poza 64-pola szachownicy. Dzięki królewskiej grze lepiej
radzę sobie w życiu.
B.K: Dzięki „Królewskiej grze”? Czy możesz nam to wyjaśnić, o co w tym chodzi?
M.K: Szachy nazywamy królewską grą z dwóch powodów. Po pierwsze, bo na
szachownicy mamy króla, a po drugie bo niegdyś w szachy grano wyłącznie na
polskich dworach.
B.K: Co daje dzieciom gra w szachy? Dlaczego
warto w nie grać?
M.K: Warto grać w szachy ponieważ dostarczają one ważnych lekcji życiowych. Lekcje
sztuki przegrywania, dyscypliny czy też strategicznego i logicznego myślenia. Szachy są nie
do przecenienia w pełnym bodźców świecie XXI
wieku. Dużo napisałem o tym w swojej książce “Lekcja strategii. Jak ROZWIJAĆ
dzieci poprzez naukę gry w SZACHY” i zdanie podtrzymuje. Moim zdaniem nie
chodzi o granie dla grania w szachy. W mojej filozofii chodzi o to, aby wykorzystać szachy jako narzędzie do rozwoju.
B.K: Skąd wziął się pomysł, aby zostać nauczycielem szachów?
M.K: Tak, jak powiedziałem. To mój pierwszy biznes, który jest zupełnie naturalnym następstwem szachowej pasji. Mając do czegoś pasję jest łatwiej żyć i
funkcjonować na rynku, ponieważ w trudnych chwilach wracam do mojego purpose o którym wiele mówi prof. Santorski. Jeśli chodzi o tytuł Nauczyciela Szachów, to jest neologizm wypromowany przeze mnie.
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B.K: Kiedy warto rozpocząć naukę gry w szachy? W jakim wieku? Jakie masz wskazówki dla
początkujących?
M.K: Odpowiem, jak to zwykle bywa w życiu,
“to zależy”. Jednak, aby ułatwić nieco sprawę
rzekłbym: przedszkole. Nie potrafię podać dokładnej recepty w jakim wieku, ale z doświadczeń w pracy z ponad 2500 dziećmi, wiem, że na ogół w wieku 5-6 lat dzieci
radzą sobie już całkiem dobrze z szachami. Jeśli zaś chodzi o wskazówki, to
szczególnie polecam… wrzucić na luz i dać sobie i dziecku czas!

wielokrotnie

obserwuję zatrważające sceny, w których wymaga się od 4-5 latka umiejętności
gry w szachy po 2-3 godzinach nauki. Tak to raczej nie działa. Proszę mi wierzyć na słowo i jeszcze raz powtórzę: dać na luz i pozwolić na rozwój z pasją.
B.K: Michale dziękuję Ci za tę rozmowę o szachach i o Twojej pasji do nich!
M.K: Szach-Mat, dzięki!
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Towarzyszyć w pasji Dziecka – BEZCENNE…
Budujące… inspirujące… wypełniające serce.
Ja nie miałam tyle szczęścia co dziewczynka w filmie poniżej, i co moja własna,
prywatna córka.
Mnie rodzice nie wspierali w pasji. Ja ciągle słyszałam: „Co Ty będziesz miała z
tego tańca?”, „Tańcem nie zarobisz na chleb”
Dzisiaj, gdy sama jestem mamą, towarzyszę mojej córce w jej pasji. Dzisiaj jej
pasją jest taniec. Więc najpierw dwa razy w tygodniu woziłam ją po szkole na
zajęcia taneczne. Później woziłam ją co dziennie. Obecnie sama jeździ autobusem,
ze szkoły do szkoły tańca.
Czy to jest proste? Nie, nie jest proste!
Czy to jest męczące? Tak, jest męczące. Czy to
wymaga wyrzeczeń i rezygnacji z części siebie.
Nie. Bo się cieszę, że moje dziecko ma pasję. Bo
ja nadaję temu znaczenie – radości i fascynacji.
Bo

moje

dziecko

jest

pełne

w

środku,

wypełnione pasją w całym swoim ciele. I jak w
święta tańczymy razem w kuchni to jestem z niej i z siebie samej dumna. Dumna,
że wpieram ją w pasji. Że bronię jej w szkole, jak ma za dużo zadań domowych i
nie zdąży wszystkich zrobić. Gdy ją zwalniam z obecności po powrocie z turnieju
tańca, aby jej ciało i głowa odpoczęły.
Mam jeszcze syna, który ma 5 lat. Gra w piłkę nożną, bo marzył o niej od roku.
Nie wiem, jak długo pogra, bo coraz częściej wspomina o tańcu. Nie wiem, jak
długo córka potańczy, bo coraz częściej wspomina o grze w siatkówkę. Wiem jedno,
bez względu na to, jaką pasję wybiorą, będę przy nich i będę ich wspierała. Będę
ich wspierała, bo wiem, jaki żar w sercu i całym ciele rozpala pasja. I jak ta pasja
nadaje znaczenie w życiu. Nic nie jest w stanie tak nas rozpalić. Wiem też, ile
szczęścia daje nam pasja. Wiem, bo codziennie w dorosłym swoim życiu,
odczuwam skutki pasji. Pasja nauczyła mnie determinacji, wytrwałości, radzenia
sobie z porażką. Pasja wybudowała moje poczucie własnej wartości i pewności
siebie. Pasja dała mi wiarę, że wszystko jest możliwe.
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Podczas mojej podróży tanecznej bardzo mi brakowało wsparcia od rodziców.
Może gdybym je miała, dzisiaj bym dalej tańczyła. Może… A może nie.
Wiem jedno, że w moim sercu nie było by dziury żalu i smutku, który to czasem
wraca do mnie i wychodzi z mojego ciała.
Dla tych, którzy zaraz powiedzą, że taniec mojej córki jest przez moje niespełnione
ambicje. Ja tańczyłam taniec towarzyski, moja córka tańczy hip-hop, popping,
dancehall. Tańczy, bo sama wybrała taniec. W wieku 5 lat przeszłam się z nią
przez wszystkie możliwe zajęcia dodatkowe i powiedziałam – czuj i sprawdź, które
zajęcia poruszają Cię tak, że chcesz na nie wrócić. I wybrała taniec. I wybrała hiphop.
Więc kochani rodzice, wspierajcie swoje dzieci w realizacji pasji, bo pasja to
ogromny dar, a każdy dar należy pielęgnować!
Pasja zmienia wszystko! Pasja wyróżnia NAS z tłumu!
I jeśli chcecie dowiedzieć się jak możecie go pielęgnować
lepiej lub w ogóle to zapraszam Cię na kurs dla rodziców
„Na skrzydłach pasji – czyli jak wykorzystać wewnętrzne
zainteresowania dziecka, aby osiągnęło sukces w szkole i
w życiu”.
Kliknij

w

link:

www.sklep.majkijezowskiej.com/p/na-

skrzydlach-pasji-dla_rodzicow/
AUTOR: Beata Kaczor
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Rozmowa z pasją Agata Bogońska
Zobacz gdzie może dolecieć Twoje dziecko na skrzydłach pasji do ruchu!
Agata Bogońska, drobna blondynka o anielskim
sercu i mięśniach z żelaza. Uczestniczka Pierwszej Polskiej Edycji You Can Dance!
Kobieta w drodze, tancerka z pasją. Dzieci na
obozie tanecznym Fokus Dance Camp szkoły
tańca Fokus mówiły do niej ciocia Sisza!
Przed Wami spotkanie i wywiad z Agatą. Wywiad o tym, jak wyglądała jej dotychczasowa droga, czy była wytyczona pasją i o
tym, jak cienka granica dzieli pasję od zniechęcenia.
I jeszcze o tym, jak na prawdę skutecznie słuchać i reagować na potrzeby dzieci.
Beata Kaczor: Kiedy znalazłaś w sobie pasję?
Agata Bogońska: Ciężko mi powiedzieć bo taniec pokochałam chyba bardzo wcześnie. Jak miałam trzy – cztery lata bo był to taki taniec, którego nie musiałam
wymuszać – po prostu usłyszałam muzykę chciałam tańczyć. Wtedy, moja mama
puszczała mi cygańskie rytmy i jako mała dziewczynka do nich tańczyłam. Bardzo to czułam . Mama mnie zapytała jak miałam 9 lat czy chcę iść do szkoły
baletowej – trzeba mieć dziesięć lat jak się chce iść do szkoły baletowej – i oczywiście się zgodziłam. Myślałam, że będzie to łatwe i przyjemne (śmiech) ale okazało
się , że do tego też trzeba samo dyscypliny! Że codziennie trzeba poświęcać wiele
godzin żeby się doskonalić i wtedy trochę wyginęła mi pasja, bo byłam zmuszana
do robienia rzeczy tanecznych, które nie do końca mi leżały. I wtedy taniec stał
się również lekko toksyczny dla mnie bo chciałam więcej tańczyć po swojemu, a
nie do końca miałam przestrzeń aby się wyrażać w tańcu.
B.K. Mimo tego taniec był jako taniec twoją pasją, ale nie do końca wychodziło to
z ruchu Twojego ciała.
A.B. Tak, żeby doskonalić swój ruch to trzeba go było ćwiczyć i się w nim zatapiać,
ale brakowało mi tego aby się wyrażać przy swojej muzyce tańczyć. Bo to jest
bardzo ważne w tańcu. Nie tańczyłam hip hopu wtenczas, ale jako małe dziecko
też czułam ten hip hop. Jednak brakowało mi energii po kilku godzinach w szkole
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baletowej, tam była duża dyscyplina i wymagało się żeby robić to tak jak wszyscy. Dopiero po kilku latach w szkole baletowej zobaczyłam jakie inne rodzaje
tańca weszły w modę. A taniec charakterystyczny to taniec ze wszystkich stron
świata – wtedy już mogłam się w nim wyrażać. I zaczęło mi to sprawiać przyjemność, ale jednocześnie czułam też, że jest duże obciążenie psychiczne, żeby sobie
z tym poradzić… A nauczyciele nie do końca wiedzieli jak prowadzić dzieci i w
tym wszystkim tylko wymagali.
B.K. Czyli wiedzieli jak prowadzić tanecznie, nikt nie dbał o mental?
A.B. Tak, dokładnie i tego mi zabrakło. Wtedy postanowiłam zrezygnować ze
szkoły baletowej. Zresztą co roku chciałam zrezygnować ze szkoły baletowej, ale
mama mnie jeszcze tak trzymała bo ten talent był i myślała, że w końcu mi
przejdzie…
B.K. Że się zanurzysz w balecie.
A.B. Tak, ale to się nie stało. I tak się zbuntowałam, że potem przez dobrych kilka
lat nie chodziłam na kompletnie żadne zajęcia – bo mi się to źle kojarzyło. Do
tańca wróciłam dopiero na studiach, rzeczywiście wtedy do hip hopu… i do tańca
towarzyskiego też, zaczęłam próbować różne formy.
B.K. Ale fajnie!
A.B. Byłam już młodą kobietą – w tym tańcu mogłam się wyrazić, odnaleźć trochę kobiecości, odnaleźć się z partnerem, bo hip hop nie uwalnia takich części
kobiecych. Do takiego tańca, który teraz prowadzę zajęcia Let’s Dance – czyli
taniec bez granic to właśnie chodzi o to w tym żeby poczuć tą pasję, żeby poczuć
jak to wychodzi z trzewi.
B.K. Jak ja to lubię! Trzewia uwielbiam, że w trzewiach mamy drugi mózg.
A.B. I że jest to intuicyjne i ja tańczę bo mi to sprawia przyjemność. Tańczę dla
siebie i wykonuję jakiś ruch nie po to żeby on jakoś wyglądał.
B.K. I nie jest skierowany z zewnątrz?
A.B. Tak, tylko ze środka. On wyraża mnie takiego jakim jestem dzisiaj. Jutro
mogę być w innym ruchu bo jutro będzie mnie wyrażał inny ruch i to wtedy
można wziąć ze sobą i wykorzystać w każdym obszarze życia i tańca. My się wy-
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rażamy w ruchu – cały czas się poruszamy, oddychamy i wtedy też inaczej chodzimy, inaczej myślimy o sobie bo zespalamy się ze swoim ciałem, kiedy powtarzamy jakiś ruch tylko i wyłącznie tak jak ktoś nam to pokaże.
B.K. Mechanicznie.
A.B. To on jest czysto techniczny i może przestać sprawiać przyjemność, bo nie
ma tam mnie w tym ruchu.
B.K. Jest taki pusty
A.B. I to, co chcę pokazać dzieciakom to to, żeby szukały siebie i swojej formy
wyrazu, bo koniec w końców 10 tancerzy będzie tańczyło ten sam ruch to i każdy
będzie inny, bo każdy z nas jest inny. I każdy z nas będzie wyrażał inne emocje,
bo myśli o czymś innym, muzyka inaczej na niego działa w danym momencie. I o
to chodzi w tym czego ja cały czas szukałam, żeby wyrazić siebie w tańcu i potem
w życiu.
B.K. A jak doszłaś do tego co teraz tańczysz? Powiedziałaś, że na studiach
wróciłaś i zaczęłaś tańczyć hip hop, a
teraz to jest zupełnie inny rodzaj tańca
i jest daleki od hip hopu.
A.B. Tak, bo cały czas nie czułam. Kiedy
pierwszy raz – u mnie akurat były to
bębny szamańskie – chciałam medytować aktywnie czyli w ruchu. Przez to, że
tyle tańczyłam w przeszłości pomimo, że tańczyłam to sama to były ruchy, które
miały być fajne. Nikt na mnie nie patrzył, ale czułam że musi to być ruch, który
będzie wyglądał dobrze i zajęło mi to chyba pół godziny żeby po prostu puścić i
zacząć wykonywać ruchy, które może były nie składne, ale wynikały z mojej potrzeby chwili – chęć by opuścić luźno ramiona albo trząść się całym ciałem. Myślę,
że zobaczyłam, że sprawia mi to taką frajdę. Nazywam to tańcem dziecka. Małe
dziecko jak tańczy to całym sobą się wyraża i nie przejmuje się tym co robi. Ono
po prostu jest w ruchu. Gdy jest muzyka i dziecko ma ochotę się kręcić to się kręci,
ma ochotę się położyć na podłogę to się kładzie, ma ochotę rzucić ręce do góry to
to robi i to jest ten taniec intuicyjny – to jest ten taniec dziecka. Tylko potem
zaczynamy go obserwować i łączyć z emocjami jakie mamy i co w danym momencie czujemy, jak się ruszamy i to doprowadza do tego że któregoś dnia tańczymy intuicyjnie przez godzinę nawet półtorej. Wychodzą z emocje, które są w
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człowieku gdzieś bardzo głęboko – jak ukrywamy gdzieś jakiś smutek to np. możemy zacząć płakać.
B.K. Czyli uruchamia podświadomość?
A.B. Tak. Tak dokładnie, to jest takie popadanie w trans taneczny, hipnotyczny,
hipnotyzujemy się sami więc to jest dla mnie taka medytacja w ruchu aktywna,
która pomaga nam się uruchomić, często jest też to że ludzie są sztywni, że właśnie
tam gdzie mają jakieś blokady to nie chcą wykonywać jakiegoś ruchu. Moja rola
w tym jest żeby uruchomić jakąś część ciała – na początku dać jakiś bodziec do
tego ruchu. Ciężko jest tak, sama widziałam jak na początku było mi ciężko wykonywać ruch taki, który ja chcę wykonywać.
B.K. Znaczy znaleźć ruch który chcę, poczuć to?
A.B. Tak, tak, który czuję. Który chcę i w danym momencie nie przejmuję się jak
to wygląda. Który przejmuje ciało a nie głowa -wyciągnięty z podświadomości.
B.K. Wszystko tak naprawdę co zostało zepchane…. Nie byłabym sobą gdybym nie
spytała o Twoją przygodę z You Can Dance – co ona Ci dała? Tak jak z perspektywy teraz patrzysz? Czym była w kawałku Twojego życia tanecznego?
A.B. To co mi się podobało najbardziej to to, że spotkałam nagle mnóstwo ludzi,
którzy robią bardzo różne rzeczy, ale łączyło ich jedno – miłość do tańca i wyrażanie siebie w ruchu. I to było niesamowite. To że byli ludzie z różnych środowisk:
ze szkół baletowych, szkół akrobatycznych z hiphopowych i wszyscy mówiliśmy
jednak jednym językiem, bo chcieliśmy wyrażać nasze emocje w tańcu. Kiedy zaczęliśmy się dzielić bo musieliśmy różne rzeczy tańczyć w You Can Dance, fajne
było wychodzenie ze swojej strefy komfortu, z tego w tym w czym jestem dobry.
Okazało się, że hiphopowiec, który tańczy nagle sambę, może się też poczuć w
tym dobrze, też mu to sprawia przyjemność!
B.K. Fajne i ile mu się wtedy robi nowych połączeń neuronalnych, bo robi się coś do
czego jego ciało nie jest przyzwyczajone i głowa zaczyna pracować w przestrzeniach, choreografii, w krokach, w oswojeniu ciała do których wcześniej nie było
przyzwyczajone.
A.B. To pozwoli wychodzić ze swojej strefy komfortu i to jest fajne też w życiu, bo
sprawia, że jesteśmy kreatywni i przenosimy wszystko potem do swoich obszarów.
I tak zawsze do nich wracamy ponieważ są one są nasze, są najbliżej nas i dzięki
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temu, że uczymy się czegoś nowego wychodzimy z boku to możemy to potem
wykorzystać w tej technice tańca, w której tańczymy. I nagle ludzie mieli dużo
pomysłów, jak to wykorzystywać, tak się też tworzy teatr czy to choreografie
taneczne. Trzeba czerpać skądś inspiracje i to jest fajne. Dzieląc się swoimi doświadczeniami tanecznymi i poświęcając trochę czasu, i energii na to żeby nauczyć
się czegoś nowego czerpiemy z tego kreatywność.
B.K. Jak długo czasowo szukałaś swojego wyrazu tanecznego?
A.B. Powiedziałabym, że 30 lat musiałam zatoczyć koło.
B.K. Wiesz czemu pytam, bo nasz kurs
na

skrzydłach

pasji

w

tym

kursie

chcemy pokazać rodzicom, że to nie jest
także do 4, 3, 5 roku życia wszystko
znajdziesz, czasami jest tak, że rodzice
mówią no ale on/ona dwa, trzy lata
tańczy albo już 5 lat chodzi na piłkę.
OK, gra i już bardzo dobrze mu idzie albo uprawia boks, chodzi na judo, gra w
szachy robi coś z pasją, a nagle mu się odmieniło i rodzice strasznie się boją, że
oni muszą stanąć, przypilnować, przykręcić śrubę bo dziecku coś nie wychodzi.
A.B. No tak było z moją mamą. Wdziała to, że bardzo dobrze mi idzie w tym
tańcu klasycznym, że tańczę już w operze jako najmłodsza tancerka, że jadę na
konkurs ogólnopolski , ale to mnie właśnie zniechęciło do tego tańca. A gdyby mi
mama wtedy odpuściła i pozwoliła żebym chociaż na chwilę uciekła z tej swojej
strefy i spróbowała czegoś innego to podejrzewam, że i tak bym do niej wróciła
tylko z inną energią i z otwarciem na tą przestrzeń i wiedziała bym czego rzeczywiście szukam w tym tańcu. Czego ja chcę i co mi daje przyjemność w tym
tańcu, a co mi jej nie daje. Miałabym możliwość sama zobaczyć co jest dla mnie
dobre. I myślę że jeszcze dzieci w tak szybkim tempie się zmieniają, bo już powiedzmy od 25 roku życia tak bardzo nie przeskakujemy bo jesteśmy ukształtowani, a dzieci dopiero się kształtują i one jak najbardziej mają prawo do zmiany
i próbowania wszystkiego. Jeśli tego nie zrobią to mogą potem cały czas będzie się
ciągnąć to że nie spróbowały czegoś, czego chciały, co czuły w danym momencie.
Tak samo miałam kiedy chciałam ściąć włosy, miałam piękne długie blond włosy
jako dziecko ale poczułam że chcę je ściąć wyglądałam jak chłopczyk, ale się z tym
czułam super, bo chciałam to zrobić, fajnie że mi mama pozwoliła na to. Niby
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taka głupota ale sprawiła mi wiele radości, tak ja się wyrażam przez swój wygląd
i miałam na to ochotę no to to zrobiłam. Więc wydaje mi się, że bardzo ważne
jest to żeby słuchać tego podszeptu, żeby wierzyć dzieciom w te ich podszepty.
B.K. Nam dorosłym czasami się wydaje że my wiemy lepiej, że żyjemy dłużej na
świecie, że przeszliśmy dużo, mało tego jak widzimy, że dziecko ma w danej przestrzeni talent bo mamy poczucie odpowiedzialności za ten talent aby go nie zmarnować. A to jest wręcz paradoksalne że my niby uruchamiając determinację tłamsimy go i zmieniamy rzeczy bieg.
A.B. Tak.

B.K. Co Ci daje pasja w życiu?
A.B. Radość, spełnienie. Czuję że jestem na właściwym miejscu, że się nie męczę z
każdym dniem w życiu, tylko robię coś co sprawia mi przyjemność i chyba o to w
życiu chodzi – żeby było przyjemnie i żebym nie musiała się zmuszać żeby wstać
z łóżka, tylko chce rozpocząć kolejny dzień, robię coś gdzie czuję się pełna, wolna
i szczęśliwa.
Na Skrzydłach Pasji
B.K. Skąd czerpiesz energię życiową?
A.B. Od ludzi, innych bo jestem typem, który właśnie potrzebuje przebywać z
ludźmi i wymieniać się z nimi energią. Kiedy widzę uśmiech na twarzy drugiego
człowieka, w tym co robimy razem, w tym że się dzielimy swoją obecnością, w
tym że się dzielimy swoim doświadczeniem – to to mi się podoba najbardziej.
B.K. Jesteś teraz po czterech dniach obecności na obozie tanecznym w szkole tańca
i pracy z dzieciakami, co Ci daje przebywanie z nimi, tańczenie z nimi?
A.B. Dzieci rzeczywiście chłoną wszystko co się dookoła nich dzieje a kiedy się
obserwuje dzieci w tańcu, to jak się wyrażają, jak się budzą w nich różnego rodzaju
emocje, bo w dorosłych ludziach już tego nie widzimy na co dzień, ukrywają to.
B.K. Pochowane jest…
A.B. Są emocje, a w dzieciach wszystko jest jak na tacy, chociaż nie zawsze to jest
takie łatwe. Ale jak się już z nimi tańczy przez te cztery dni to one się otwierają
przede mną, przed sobą nawzajem i przed samymi sobą. Więc patrzę na to jak
lubią się uczyć nowych rzeczy, jak sprawia im radość to że mogą się kształcić, że
to nie jest wymuszone, że to jest autentyczna radość. One czerpią od kogoś coś,
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każdy z nas tu jest inny i potem to łączą i są inne już nie tylko na sali tanecznej,
są inne na korytarzu, w trakcie jedzenia obiadu bo czegoś nowego się nauczyły.
Dostały mnóstwo informacji na różny temat, swego ciała, siebie samych, swojego
zachowania… i z dnia na dzień widzę, że dzieciaki są inne. Rzeczywiście to co się
dzieje ma nich duży wpływ tym bardziej, że chłoną i się uczą nowych rzeczy i to
jeszcze związanych z ciałem, to nowa informacja tylko to jest w nich autentyczna
zmiana.
B.K. Zapytam się w imieniu rodziców. Jak
wspomagać dzieci w realizacji pasji, co byś
im powiedziała?
A.B. Przede wszystkim ich słuchać. Być
otwartym na ich potrzeby, na ich prawdę
bo one rzeczywiście czują, wiedzą co im
sprawia przyjemność a co im nie sprawia
przyjemności, czy się czują z tym źle, czy się czyją z tym dobrze i po prostu ich
słuchać. To jest chyba najważniejsze, nie myśleć swoimi szablonami, schematami
tego co nam się wydaje co byłoby dla nich najlepsze, tylko być otwartym na ich
potrzeby
B.K. Pięknie powiedziane słuchać, ale też i chyba słyszeć.
A.B. Słyszeć, nie przerabiać tego przez swoje filtry.
B.K. Aczkolwiek mądre są…
A.B. Ale dzieciaki muszą same czegoś doświadczyć, no niestety najlepiej się uczymy
przez doświadczenie. Czasami my możemy wiedzieć jak coś się skończy, chociaż
też możemy się mylić, ale niech dzieci tego doświadczą. Niech zobaczą, nawet jak
ma tak być że wrócą, zatoczą koło ale to wtedy będą wiedziały że coś autentycznie
chcą.
B.K. I te koło też jest po coś.
A.B. Koło jest po coś, żeby one mogły sprawdzić jakie są ich faktyczne potrzeby.
Jednak wcześniej muszą czegoś dotknąć, czegoś spróbować żeby wiedzieć.
B.K. Dziękuję Ci bardzo!
A.B. Dziękuję Ci Kaczuszko.
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Horror czwartoklasisty…
i niestety nie tylko jego!
•

Proszę Pani nie mogę przyjść dziś na tańce, bo muszę się uczyć.

•

Proszę Pani mnie dziś nie będzie, bo jutro mam 3 sprawdziany.

•

Proszę Pani nie mogę tańczyć dopóki nie poprawię oceń.

•

Proszę Pani za słabe oceny w szkole mam karę i nie mogę przychodzić na
zajęcia.

•

Proszę Panią nie będę dzisiaj na zajęciach, bo muszę odrobić zadania
domowe i przygotować się do sprawdzianów.

Właśnie jestem świadkiem, jak będąc w podstawówce moi tańczący podopieczni
są traktowani jakby byli od razu na „studiach”. Jak ich pasje i poczucie własnej
wartości zostaje niszczone przez system szkolny. Jak ich potencjał i dziecięca
radość gasną w obliczu wygórowanych i nadludzkich oczekiwań.
Od kilkunastu lat prowadzę zajęcia taneczne dla
dzieci w wieku od 3 do 103 lat. Zauważyłam,
że kiedy Przedszkolak wykazuje chęć i zdolność
do

tańca,

rodzice

zapisują

go

dodatkowe

i

wspierają

swoje

wszystkim

w

czym

przejawia

na

zajęcia

dziecko
talent

we
i

zainteresowanie. Kiedy kilka lat później talent się
rozwija i zdolność dziecka przeradza się w pasję, a w szkole np. z matematyki
dziecko uczy się ledwo na 3, to wówczas rodzice zakazują pielęgnowania pasji i
posyłają dziecko na korepetycje z matematyki!
Mam wrażenie, że w obecnych czasach oczekiwania szkolne są ponad ludzkie i
ponad dziecięce siły. Każdy z nauczycieli uważa że to jego przedmiot jest
najważniejszy. Zadaje, odpytuje, ocenia, wymaga, a czy też konsultuje z innymi
nauczycielami ilość prac domowych, sprawdzianów, kartkówek? Nie wiem, pytam,
może Wy wiecie?
Zdarzyło mi się nawet usłyszeć, że dzieci dostają niemożliwe do zrobienia w domu
zadanie, wymagające posiadania mikroskopu… Pani nie doczytała w materiałach,
że mikroskop jest potrzebny. Więc zadanie zadała ale nie doczytała?!
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6/7 godzin w szkole, 2/3 godziny w domu nad lekcjami daje ok 9 godzin dziennie
nauki, to więcej niż etat!
A gdzie czas na dzieciństwo? Na hobby, na
rozwijanie pasji i talentów? Gdzie budowanie
relacji i społecznej odpowiedzialności. Serce mi
pęka, kiedy przychodzą do mnie te smutne
oczyska i tłumaczą dlaczego nie było ich na
tańcach….
Dziś z perspektywy czasu wiem, że to właśnie moja pasja ukształtowała mnie i
dała gigantycznie życiową wartość, wartą więcej niż wszystkie szkolne przedmioty
razem wzięte!
Przyjaźnie, wspomnienia, wsparcie, rozwój, dyscyplinę, zorganizowanie, odwagę,
szacunek, niezłomność, siłę, miłość, szczęście, spełnienie, radość, doświadczenia,
ukojenie, ŻYCIE!
P.S. Po napisaniu tego artykułu postanowiłam coś z tym fantem zrobić. I dla
wszystkich rodziców dzieci z pasją stworzyłam UNIKATOWY Kurs OnLine „Na
Skrzydłach Pasji – Czyli jak wykorzystać wewnętrzne zainteresowania swojego
dziecka, aby osiągnęło ono sukces w szkole i w
życiu”
Pokazuję w nim, jak radzić sobie z natłokiem
zadań domowych. Jak nie zwariować, kiedy
wszystkiego jest za dużo! Jak rozmawiać z
dzieckiem, aby wspierać je w pasji. Jak przy
tym wszystkim, nie zgubić siebie! Sprawdź w
czym może pomóc Ci ten kurs. Kliknij link:
www.akademiamajkijezowskiej.com/naskrzydlach-pasji/, a przeniesiesz się do strony
z opisem kursu!
AUTOR: Asia Bąk
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Drogi Rodzicu!
To już wszystko co dziś dla Ciebie przygotowałyśmy. Wierzymy jednak, że
rozbudziłyśmy Twój apetyt na wiedzę i inspiracje! A te znajdziesz nie tylko na
naszej stronie.
SUBSKRYBUJ

nasz

kanał

na

YouTube

oraz

OBSERWUJ

nas

w mediach

społecznościowych.
www.instagram.com/akademiamajkijezowskiej/
www.facebook.com/www.akademiamajkijezowskiej/
www.akademiamajkijezowskiej.com
www.youtube.com/channel/UC-b9SxEpMJrmarGt43N1M9g
Odwiedź również nasz sklep pełen webinarów i szkoleń dla Rodziców, Nauczycieli
i… nie tylko:
https://sklep.majkijezowskiej.com/

Beata Kaczor, Asia Bąk, Majka Jeżowska
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Z estaw gier

to innowacja na polskim rynku.
To jedyny zestaw gier do budowania
siły mentalnej dzieci i dorosłych oraz
do pracy z emocjami i uczuciami
w jednym.

4 gry |
certyfikat |
2 szkolenia online |
materiały dydaktyczne |
książka

zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
lub wejdź na stronę
www.odpornimentalnie.pl
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Pasja dziecka – dlaczego jest w życiu ważna?
Dlaczego w życiu dziecka ważna jest pasja?
Tyle się wokół mówi o pasji. Że pasja zmienia wszystko. Że coś tam magicznego
daje. Jak to jest naprawdę? Czy włożony wysiłek w pasję dziecka będzie wysiłkiem
efektywnym?
Czytajcie:
Pasja jest uczuciem! Tak, tak. To Pasja sprawia, że czujemy żar i działamy
z ogromną intensywnością. Działamy z taką wewnętrzną siłą.
Pasja daje nam napęd – doładowanie energii, która jest niezbędna do
pokonywania trudności i wyzwań.
Pasja daje nam Cel i Siłę do jego realizacji!
Pasja uruchamia w nas namiętności, ale nie chodzi tylko o to, aby szukać tylko
jednej życiowej pasji.
Chodzi o Działanie z pasją w życiu!!!
Pasja to entuzjazm
Działanie z pasją w życiu uczy jak wykorzystać
entuzjazm aby tworzyć możliwości do spełniania
się.
Problem z oczekiwaniem na jedną pasję, taką
pasję, która nas porwie i zmieni nasze życie, jest
jak czekanie na chwilę, w której zaczniemy żyć.
Jest czekaniem na chwilę, w której mocno i realnie się zaangażuję.
Pasja zachęca nas do łączenia się ze sobą – do poznawania się nawzajem, a to
z kolei pomaga nam tworzyć cudowne społeczności czy miejsca pracy. Tworzy
cudowne relacje, a to tworzy Wielkie rzeczy i dzieła. Niech przykładem będzie
profesor Religa, który dzięki swojej pasji stworzył cudowny zespół i zmienił świat
transplantologii.
Pasja buduje naszą osobowość i daje nam wsparcie, abyśmy mogli realizować
NASZE MARZENIA!
Znajdź mentora dla swojej pasji.
Znajdź kogoś, kto jest na pozycji, kogoś kim chciałbyś być w przyszłości i zobacz
jak działa z pasją. Niech ta osoba będzie Twoim mentorem.
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Pasja zachęca nas do ruchu i do zmiany! Pasja ma też błogosławione działanie na
nasze najbliższe otoczenie i naszych bliskich. Zaraża ich także naszą energią
i namiętnością!!! i pokazuje, że niemożliwe nie istnieje kiedy realizacje naszych
celów wykraczają poza nasze plany i ambicje.
Pasja nie jest stałą rzeczą i ulega zmianie, tak
jak zmianie podlega nasze życie.
Lecz pasja w naszym życiu stale podpala nas do
działania i nie musi być jedna, może być ich
więcej. Możecie też mieć dzięki niej ŻYCIE
z PASJĄ ! wystarczy zaangażować się w to co
mam dzisiaj, spotykać się z ludźmi. Łap okazje
i odkrywaj nowe możliwości, zacznij korzystać z różnych nowych możliwości.
Nie ważne czy:
•

Masz pasję.

•

Pracujesz z pasją.

•

Masz trudny związek.

•

Masz nudną –zwykłą pracę.

Masz dzisiaj w sobie moc by zmienić środowisko i energię wokół siebie. Tylko jest
szansa, że się jej boisz i ten strach każe Ci czekać, aż się coś wydarzy, aż znajdziesz
pasję i coś się zmieni.
Nie czekaj! Zacznij działać z pasją już dzisiaj. Pozwól niech działanie z pasją
uruchomi pozytywną lawinę zmiany w Twoim życiu.
PASJA to połączenie = EMOCJI + DZIAŁANIA
To odczucie zaangażowania i motywacji, aby robić więcej i częściej. Gdy się w to
zatopimy, to nie czujemy ani głodu ani zmęczenia.
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Jak znaleźć pasję?
•

Co mnie napędza?

•

Co karmi moją duszę?

•

Co ładuje moje akumulatory?

•

Co – jak to robię – sprawia mi taką czystą

radość?
I
i niewyspani

oczywiście

jak

jesteśmy

przemęczeni

i nasze dzieci też – to tutaj może paść odpowiedź – że moje

akumulatory ładuje sen i odpoczynek.
Esencją pasji jest zawsze fakt zaangażowania energii w tę czynność dla samej
przyjemności jej robienia z wewnętrznej chęci i potrzeby.
Warto wspierać dziecięce
pasje! Zobacz jak możesz
wspierać

jeszcze

swoje

dziecko

pasji!

Dowiedz

lepiej
w jego
się

jak

budować jego Skrzydła!
Kliknij w link:
www.akademiamajkijezowskiej.com/na-skrzydlach-pasji/
AUTOR: Beata Kaczor
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Zamknięci w klatce daty urodzenia
Czy zamykamy nasze dzieci w klatce daty urodzenia? Czyli grupa zróżnicowana
wiekowo i jej zalety.
Przyjrzyjmy się temu kto nas w życiu otacza? Czy są to osoby wyłącznie z naszego
rocznika i tylko te zbliżone do nas wiekiem? Czy wśród naszych bliskich, rodziny,
przyjaciół, znajomych, są jednak osoby starsze i młodsze od nas? Czy ich wiek jest
decydentem naszych relacji? Przyjrzyjmy się temu czy, a może jak, obecność osób
będących w różnych wieku wpływa na nas i na nasze życie? Zastanawialiście się
kiedyś nad tym? Ja nie…bo to takie normalne i naturalne, że otaczają nas osoby
w różnym wieku.
wymyśliliśmy,

Przyjrzyjmy się zatem temu, co system, który sami

robi naszym dzieciom? Zamykamy nasze dzieci w tych samych

grupach wiekowych w żłobku, w przedszkolu a później w szkole i na studiach
dziennych . Dopiero na studiach zaocznych mamy mieszane grupy. Łączymy ze
sobą te same roczniki (plus, minus rok) i co dzięki temu otrzymujemy?
Na pewno ułatwia to prowadzenie zajęć dla
prowadzącego. Bo o wiele większe umiejętności
wymagana

od

prowadzących

grupa

zróżnicowana wiekowo, umiejętnościowo i pod
względem wiedzy.
To połączenie na pewno generuje olbrzymie
poczucie konkurencyjności, porównań i ocen. Odbiera

rozwój empatii, postawy

opiekuńczej, motywacji wewnętrznej i tolerancji. Inaczej jest gdy grupa jest
zróżnicowana wiekowo.
Czy przebywanie w przedszkolu czy też szkole w grupach/klasach z dziećmi
młodszymi uwstecznia te starsze? Absolutnie nie! Krąży mylne przekonanie o tym,
że tak właśnie jest…
Zacytuję Celine Alvarez, autorkę eksperymentu opartego na naturalnych prawach
rozwoju i nauki dziecka.

„Dzieci w grupie zróżnicowanej wiekowo w naturalny sposób przyjmują
wobec siebie postawę pedagogiczną, wzajemnie wskazują sobie drogę do
eksplorowania świata, wymieniają się wiedzą i doświadczeniami w dostosowany
do swoich potrzeb sposób. Uczą się wzajemnie i przyjmują naukę od innych, nie
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zdając sobie z tego sprawy, ponieważ dzieje się to w sposób nieformalny. Dzieci
starsze dzieląc się wiedzą z młodszymi w nadzwyczajny sposób utrwalają sobie
własne umiejętności, ich obwody neuronalne uaktywniają się, a wiedza silnie się
umacnia”

Zróżnicowanie

wiekowe

pozwala

w

o wiele

bogatszy

sposób

konfrontować się różnymi zachowaniami, ułatwia budowanie relacji, co będzie
mieć ogromne znaczenie w przyszłości. Przyczynia się do rozwoju emocjonalnego
i społecznego.

„Przebywanie

w grupach

zróżnicowanych

wiekowo

generuje

życzliwość i poczucie bezpieczeństwa, na ich fali dzieci chętniej i z większym
zaufaniem rzucają się w odkrywanie świata i naukę różnych rzeczy. Poczucie
bezpieczeństwa i spontaniczne gesty wsparcia nie ujawniają się już tak łatwo i tak
mocno w grupach jednolitych wiekowo. Narzucenie dzieciom życia w tej samej
grupie wiekowej stanowi „dietę” społeczną, drastycznie ubogą w doświadczenia
poznawcze. Człowiek jest zaprogramowany do uczenia się wraz z innymi ludźmi,
młodszymi i starszymi od siebie. Dzieci czerpią tak wielką przyjemność i ukojenie
z bycia razem, z uczenia innych i z przyjmowania nieformalnej nauki od innych,
ze trudno oprzeć się wrażeniu, ze to sama natura je do tego popycha. Klasa staje
się

w takich

okolicznościach

terenem

dla

zdrowego

współzawodnictwa

i usamodzielnienia.”
Jeśli jesteś teraz w pracy drogi rodzicu to
popatrz na swoja koleżankę lub kolegę obok. Czy
w zespole w którym obecnie pracujesz macie
ten sam rocznik urodzenia +- rok? Czy wasza
grupa jest różnicowana wiekowo?
Czy wśród swoich znajomych masz samych
równolatków?
I kiedy najwięcej się uczysz? Gdy przebywasz z równymi sobie? Czy może jak
możesz kogoś mniej doświadczonego od Ciebie, czegoś nauczyć. Lub gdy ktoś
bardziej doświadczony – uczy Ciebie?
Osiągnięcia zespołów gdy grupa jest zróżnicowana wiekowo
Praktyka na całym świecie pokazuje, że największe osiągnięcia mają zespoły
mieszane, zarówno pod względem płci, pozycji, kompetencji jak i wieku. To nie
nasza data urodzenia determinuje nasz rozwój. Nasze obozy artystycznorozwojowe są tego przykładem. Jako jedyni nie mamy podziału na grupy wiekowe.
Równolegle do tego, pracujemy w mniejszych, mieszanych grupach roboczych….
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i budujemy dzięki temu współpracę, empatię, zaangażowanie i odpowiedzialność
…i wiecie co dzięki temu tworzy się tam coś więcej…czasem tworzy się po prostu
jakaś magia!
Dlaczego poruszam ten temat? Bo ogarnia mnie
wewnętrzny smutek i żal, a czasem i bezsilność.
Niedawno byłam świadkiem, gdy rodzic, na
podstawie oceny wieku grupy, zdecyduje za
dziecko, czy będzie ono chodzić na tańce…Ten
rodzic, zadecydował jednak, że nie…
Obecnie Szkoły,

przedszkola i cały system funkcjonuje w oparciu o zaprzeszły

system pruski. Być może nie uda nam się go zmienić. Mamy jednak wpływ na to,
jakich wyborów dokonujemy my sami. a istnieją już dzisiaj alternatywy np.
pedagogika Mari Montessori i zapewne jeszcze powstaną nowe… inne.
AUTOR: Asia Bąk
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Edukacja z pasją doda Ci skrzydeł?
Czy edukacja z pasją to cześć Twoich działań?
Czy masz pasję, realizujesz swoje ulubione zajęcia, zainteresowania, masz
konkretne cele? Być pasjonatem, to nigdy się nie nudzić, to akceptowanie siebie,
w poczuciu dobrze zagospodarowanego czasu. Pasja jest zjawiskiem najwyższej
motywacji i zaangażowania. Jej najwyższy poziom trafnie oddaje zjawisko flow –
przepływ.
Autor

książki

o takim

tytule

Michaly

Csikszentmihalyi napisał:

„Jeśli

ponownie

czas

się

zatrzyma,

a ty

zapomnisz o odpoczynku, o jedzeniu, o całym
otaczającym świecie, to będziesz wiedział, że
twój

umysł

wszedł

w stan

wyjątkowego

uniesienia, uskrzydlenia.”
Oby nie za często, bo zjawisko to, ma także skutki uboczne – trochę jak narkotyk.
Po przyjemnych doznaniach przepływu, może nastąpi utrata sił fizycznych
i psychicznych.
Kilka istotnych kwestii:
•

Moja pasja, moje zaangażowanie, daje mi poczucie satysfakcji. Daje mi
także pewność i wspiera mój rozwój. Uruchamia moje wewnętrzne poczucie
wpływu i poszerza horyzonty.

•

Czy realizując moje zainteresowania, nie tracę czegoś ważnego np. relacji
z bliskimi, z przyjaciółmi? Taką toksyczną pasją może być Internet, gry,
media społecznościowe, odbierają nas realnemu światu, nie zauważalnie
separują od głównego nurtu życia.

•

Pasja i życie pasjonata muszą być zbalansowane – niekorzystne jest
stawianie pasji na pierwszym miejscu, bo to nam nie sprzyja, a czasem
niszczy.

•

Zainteresowania i ich realizacje dla młodych ludzi są szczególnie ważnym
motywatorem.
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Pasja łączy się z nieustanną ciekawością i dążeniem do celu.
Często młodzieńcze hobby to czynnik, który zastępuje nudę i znużenie szkolną
rutyną. To jak osłonka przed często toksycznym wpływem anachronicznej edukacji
formalnej. w działaniu na rzecz własnych zainteresowań, młodzi uczą się
najwięcej, najszybciej nawet trudnych treści, tak się rozwija własne skrzydła
i łapie się w nie wiatr, niezmuszanym, bez stosowania presji dorosłych.
Młodzieńcze pasje warto wspierać, podsuwać
pomysły, stosować inspiracje, pamiętając, że czas
młodości

to

okres

eksperymentowania,

chwytania wielu przysłowiowych „srok za ogon”.
Młodzi mają do tego prawo! Poznają, wiele ich
interesuje, często też się zniechęcają. Potrzebują
wsparcia i zrozumienia.
Janusz Korczak określił to tak:

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby
umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby
go coś naprawdę zajmowało”.
Formalna edukacja temu nie sprzyja, nie pomaga!
Co zatem możesz robić, jak wspierać młodego człowieka w poszukiwaniu
i realizacji pasji?
1. Pomagaj w formułowaniu celów i rozumieniu korzyści, „po co, to robię?”
2. Planuj z dzieckiem formy realizacji, co ma się wydarzyć, co trzeba
przewidzieć, aby dotrzeć do celu.
3. Doceń – nie chwal! Dostrzegaj każdy włożony trud i zaangażowanie, nie
unikaj

dzielenia

się

własnymi

emocjami,

które

pojawiają

się

gdy

towarzyszysz dziecku. Nie szczędź uśmiechu.
4. Nie rezygnuj z wymagań, rób to przyjaźnie. Trenujesz w ten sposób
wytrwałość i konsekwencje dziecka.
5. Unikaj nagród i kar. Uczą one motywacji zewnętrznej, działają wg
schematu: „bata i marchewki”
6. Dostrzegaj satysfakcje i poczucie dziecięcego sukcesu. To tzw. nagroda
wewnętrzna, przyjemność z realizacji planów i osiągania wyników.
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Docenienie i zwracanie szczególnej uwagi na to, co jest ważne rozwojowo w życiu
dziecka sprawia, że jego samoocena rośnie i jest adekwatna. „Wiem, o sobie to, co
jest mocną stroną i wiedzą o tym moi bliscy, mówią mi o tym”. Wyrażanie
niezadowolenia i zniecierpliwienia wobec dziecka daje mu poczucie, że jest
„niewystarczające”. Zostawia ślad i ciąży czasem przez całe życie.
Naszym osobistym, wyjątkowym kapitałem jest
wrażliwość, empatia i uważność. Gdy jestem
uważny na siebie i zdolny do przełączania na
uważność kierowaną do innych, to moje życie
staje się bardziej zaangażowane. Pasja jest
ważna, szczególnie taka, którą mogę się dzielić
z innymi – „daję i biorę”. Wtedy ten wielki
kapitał wrażliwości przyrasta, to dziwny zasób, którego przybywa, gdy się nim
dzielimy. Gdy trzymamy tylko dla siebie, bez zaangażowania dla innych, ten
kapitał wrażliwości znika.
Stosujmy pasje z pożytkiem dla siebie i dla innych.
Jeszcze słowa Brene Brown amerykańskiej terapeutki i badaczki, dedykuję je
szczególnie dorosłym, którzy krępują się wrażliwości i delikatności emocjonalnej:

„Wszelka twórczość, innowacyjność, dążenie do zmiany biorą się z naszej, osobistej
wrażliwości”
Naszemu życiu sens nadają inni ludzi, nasi bliscy i przyjaciele. Pasje nie zastąpią
relacji, ale mogę je skutecznie wspierać!
Jeśli chcesz wspierać pasję
swojego dziecka oraz jego siłę
mentalną poznaj nasz zestaw
gier pełnych emocji. Kliknij
w link:
www.odpornimentalnie.pl/
AUTOR: Zdzisław Hofman
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Gdzie może dolecieć Twoje Dziecko na skrzydłach pasji
do szachów??
„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.” to
słowa Paula Morphyego, nieoficjalnego szachowego mistrza świata w latach
1858 – 1884.
Szachy to gra znana od wielu lat, jednak
w Polsce, od niedawna, przeżywa renesans. Postanowiłam więc zapytać specjalistę, eksperta
w dziedzinie, Michała Kanarkiewicza, o początki jego pasji oraz o to dlaczego warto grać
w szachy.
Rozmawia Beata Kaczor
Beata Kaczor (B.K): Michał kiedy zacząłeś grać w szachy i jak to się wszystko
u Ciebie zaczęło? No i oczywiście jeśli o pasji mowa, to kto Cię wspierał?
Michał Kanarkiewicz (M.K): Hej, dzięki za zaproszenie do rozmowy, bardzo mi
miło.
Hm, trudno mi dokładnie określić datę, ale pierwsze wzmianki szachowe u mnie
można datować na około 10 rok życia. Podczas przyjacielskiej rozgrywki poznałem szachy, a chwilę potem, w wieku 11 lat rozpocząłem przygodę, która wciągnęła mnie bez końca. Przez kolejne 6-7 lat wspierali mnie przede wszystkim
najbliżsi i trenerzy (którzy też często stawali się bliskimi osobami w życiu prywatnym), w tym miejscu wyróżnić należy przede wszystkim p. Macieja Kuśmierza, który otworzył przede mną wiele drzwi i zorganizował mój rozwój.
B.K: a co Ci dała pasja do szachów?
M.K: Przede wszystkim wolność. Wolność od ograniczeń małej miejscowości
i biedy. Wywodzę się z biednej rodziny, w której brakowało pieniędzy na moją
przygodę z szachami. Dobrze pamiętam dni, w których jako nastolatek zastanawiałem się czy stać mnie na kolejny wyjazd. Wtedy pomogli mi… obcy ludzie.
Dziwne, że obcy, prawda? Ale taka jest prawda! Nazywałem ich wtedy sponsorami, dziś nazywam przyjaciółmi mojego szachowego rozwoju. Zainwestowali we
mnie i mogłem się rozwijać. Dzięki szachom podróżowałem i stawałem się lepszy
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każdego dnia. Szachy pozwoliły mi na wybicie się, zaistnieć i zdobyć cenne –
bezcenne doświadczenie. To doświadczenie procentuje do dziś.
Przy szachownicy zdobyłem pierwsze ważne lekcje życiowe takie jak na przykład: sztuka przegrywania, nauka dyscypliny czy zdolność do strategicznego myślenia, które to umiejętności przydają mi się do dziś, ponieważ są uniwersalne
i daleko wykraczające poza 64-pola szachownicy. Dzięki królewskiej grze lepiej
radzę sobie w życiu.
B.K: Dzięki „Królewskiej grze”? Czy możesz nam to wyjaśnić, o co w tym chodzi?
M.K: Szachy nazywamy królewską grą z dwóch powodów. Po pierwsze, bo na
szachownicy mamy króla, a po drugie bo niegdyś w szachy grano wyłącznie na
polskich dworach.
B.K: Co daje dzieciom gra w szachy? Dlaczego
warto w nie grać?
M.K: Warto grać w szachy ponieważ dostarczają one ważnych lekcji życiowych. Lekcje
sztuki przegrywania, dyscypliny czy też strategicznego i logicznego myślenia. Szachy są nie
do przecenienia w pełnym bodźców świecie XXI
wieku. Dużo napisałem o tym w swojej książce “Lekcja strategii. Jak ROZWIJAĆ
dzieci poprzez naukę gry w SZACHY” i zdanie podtrzymuje. Moim zdaniem nie
chodzi o granie dla grania w szachy. w mojej filozofii chodzi o to, aby wykorzystać szachy jako narzędzie do rozwoju.
B.K: Skąd wziął się pomysł, aby zostać nauczycielem szachów?
M.K: Tak, jak powiedziałem. To mój pierwszy biznes, który jest zupełnie naturalnym następstwem szachowej pasji. Mając do czegoś pasję jest łatwiej żyć
i funkcjonować na rynku, ponieważ w trudnych chwilach wracam do mojego
purpose o którym wiele mówi prof. Santorski. Jeśli chodzi o tytuł Nauczyciela
Szachów, to jest neologizm wypromowany przeze mnie.

www.akademiamajkijezowskiej.com 12

B.K: Kiedy warto rozpocząć naukę gry w szachy? w jakim wieku? Jakie masz wskazówki dla
początkujących?
M.K: Odpowiem, jak to zwykle bywa w życiu,
“to zależy”. Jednak, aby ułatwić nieco sprawę
rzekłbym: przedszkole. Nie potrafię podać dokładnej recepty w jakim wieku, ale z doświadczeń w pracy z ponad 2500 dziećmi, wiem, że na ogół w wieku 5-6 lat dzieci
radzą sobie już całkiem dobrze z szachami. Jeśli zaś chodzi o wskazówki, to
szczególnie polecam… wrzucić na luz i dać sobie i dziecku czas!

wielokrotnie

obserwuję zatrważające sceny, w których wymaga się od 4-5 latka umiejętności
gry w szachy po 2-3 godzinach nauki. Tak to raczej nie działa. Proszę mi wierzyć na słowo i jeszcze raz powtórzę: dać na luz i pozwolić na rozwój z pasją.
B.K: Michale dziękuję Ci za tę rozmowę o szachach i o Twojej pasji do nich!
M.K: Szach-Mat, dzięki!
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Towarzyszyć w pasji Dziecka – BEZCENNE…
Budujące… inspirujące… wypełniające serce.
Ja nie miałam tyle szczęścia co dziewczynka w filmie poniżej, i co moja własna,
prywatna córka.
Mnie rodzice nie wspierali w pasji. Ja ciągle słyszałam: „Co Ty będziesz miała
z tego tańca?”, „Tańcem nie zarobisz na chleb”
Dzisiaj, gdy sama jestem mamą, towarzyszę mojej córce w jej pasji. Dzisiaj jej
pasją jest taniec. Więc najpierw dwa razy w tygodniu woziłam ją po szkole na
zajęcia taneczne. Później woziłam ją co dziennie. Obecnie sama jeździ autobusem,
ze szkoły do szkoły tańca.
Czy to jest proste? Nie, nie jest proste!
Czy to jest męczące? Tak, jest męczące. Czy to
wymaga wyrzeczeń i rezygnacji z części siebie.
Nie. Bo się cieszę, że moje dziecko ma pasję. Bo
ja nadaję temu znaczenie – radości i fascynacji.
Bo

moje

dziecko

jest

pełne

w środku,

wypełnione pasją w całym swoim ciele. i jak
w święta tańczymy razem w kuchni to jestem z niej i z siebie samej dumna.
Dumna, że wpieram ją w pasji. Że bronię jej w szkole, jak ma za dużo zadań
domowych i nie zdąży wszystkich zrobić. Gdy ją zwalniam z obecności po powrocie
z turnieju tańca, aby jej ciało i głowa odpoczęły.
Mam jeszcze syna, który ma 5 lat. Gra w piłkę nożną, bo marzył o niej od roku.
Nie wiem, jak długo pogra, bo coraz częściej wspomina o tańcu. Nie wiem, jak
długo córka potańczy, bo coraz częściej wspomina o grze w siatkówkę. Wiem
jedno, bez względu na to, jaką pasję wybiorą, będę przy nich i będę ich wspierała.
Będę ich wspierała, bo wiem, jaki żar w sercu i całym ciele rozpala pasja. i jak ta
pasja nadaje znaczenie w życiu. Nic nie jest w stanie tak nas rozpalić. Wiem też,
ile szczęścia daje nam pasja. Wiem, bo codziennie w dorosłym swoim życiu,
odczuwam skutki pasji. Pasja nauczyła mnie determinacji, wytrwałości, radzenia
sobie z porażką. Pasja wybudowała moje poczucie własnej wartości i pewności
siebie. Pasja dała mi wiarę, że wszystko jest możliwe.
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Podczas mojej podróży tanecznej bardzo mi brakowało wsparcia od rodziców.
Może gdybym je miała, dzisiaj bym dalej tańczyła. Może… a może nie.
Wiem jedno, że w moim sercu nie było by dziury żalu i smutku, który to czasem
wraca do mnie i wychodzi z mojego ciała.
Dla tych, którzy zaraz powiedzą, że taniec mojej córki jest przez moje niespełnione
ambicje. Ja tańczyłam taniec towarzyski, moja córka tańczy hip-hop, popping,
dancehall. Tańczy, bo sama wybrała taniec. w wieku 5 lat przeszłam się z nią
przez wszystkie możliwe zajęcia dodatkowe i powiedziałam – czuj i sprawdź,
które zajęcia poruszają Cię tak, że chcesz na nie wrócić. i wybrała taniec. i wybrała
hip-hop.
Więc kochani rodzice, wspierajcie swoje dzieci w realizacji pasji, bo pasja to
ogromny dar, a każdy dar należy pielęgnować!
Pasja zmienia wszystko! Pasja wyróżnia NAS z tłumu!
I jeśli chcecie dowiedzieć się jak możecie go pielęgnować
lepiej lub w ogóle to zapraszam Cię na kurs dla rodziców
„Na skrzydłach pasji – czyli jak wykorzystać wewnętrzne
zainteresowania dziecka, aby osiągnęło sukces w szkole i
w życiu”.
Kliknij

w link:

www.sklep.majkijezowskiej.com/p/na-

skrzydlach-pasji-dla_rodzicow/
AUTOR: Beata Kaczor
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Rozmowa z pasją Agata Bogońska
Zobacz gdzie może dolecieć Twoje dziecko na skrzydłach pasji do ruchu!
Agata Bogońska, drobna blondynka o anielskim
sercu i mięśniach z żelaza. Uczestniczka Pierwszej Polskiej Edycji You Can Dance!
Kobieta w drodze, tancerka z pasją. Dzieci na
obozie tanecznym Fokus Dance Camp szkoły
tańca Fokus mówiły do niej ciocia Sisza!
Przed Wami spotkanie i wywiad z Agatą. Wywiad o tym, jak wyglądała jej dotychczasowa droga, czy była wytyczona pasją i
o tym, jak cienka granica dzieli pasję od zniechęcenia.
I jeszcze o tym, jak na prawdę skutecznie słuchać i reagować na potrzeby dzieci.
Beata Kaczor: Kiedy znalazłaś w sobie pasję?
Agata Bogońska: Ciężko mi powiedzieć bo taniec pokochałam chyba bardzo wcześnie. Jak miałam trzy – cztery lata bo był to taki taniec, którego nie musiałam
wymuszać – po prostu usłyszałam muzykę chciałam tańczyć. Wtedy, moja mama
puszczała mi cygańskie rytmy i jako mała dziewczynka do nich tańczyłam. Bardzo to czułam . Mama mnie zapytała jak miałam 9 lat czy chcę iść do szkoły
baletowej – trzeba mieć dziesięć lat jak się chce iść do szkoły baletowej – i oczywiście się zgodziłam. Myślałam, że będzie to łatwe i przyjemne (śmiech) ale okazało się , że do tego też trzeba samo dyscypliny! Że codziennie trzeba poświęcać
wiele godzin żeby się doskonalić i wtedy trochę wyginęła mi pasja, bo byłam zmuszana do robienia rzeczy tanecznych, które nie do końca mi leżały. i wtedy taniec
stał się również lekko toksyczny dla mnie bo chciałam więcej tańczyć po swojemu,
a nie do końca miałam przestrzeń aby się wyrażać w tańcu.
B.K. Mimo tego taniec był jako taniec twoją pasją, ale nie do końca wychodziło to
z ruchu Twojego ciała.
A.B. Tak, żeby doskonalić swój ruch to trzeba go było ćwiczyć i się w nim zatapiać, ale brakowało mi tego aby się wyrażać przy swojej muzyce tańczyć. Bo to
jest bardzo ważne w tańcu. Nie tańczyłam hip hopu wtenczas, ale jako małe
dziecko też czułam ten hip hop. Jednak brakowało mi energii po kilku godzinach
w szkole baletowej, tam była duża dyscyplina i wymagało się żeby robić to tak
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jak wszyscy. Dopiero po kilku latach w szkole baletowej zobaczyłam jakie inne
rodzaje tańca weszły w modę. a taniec charakterystyczny to taniec ze wszystkich
stron świata – wtedy już mogłam się w nim wyrażać. i zaczęło mi to sprawiać
przyjemność, ale jednocześnie czułam też, że jest duże obciążenie psychiczne, żeby
sobie z tym poradzić… a nauczyciele nie do końca wiedzieli jak prowadzić dzieci i
w tym wszystkim tylko wymagali.
B.K. Czyli wiedzieli jak prowadzić tanecznie, nikt nie dbał o mental?
A.B. Tak, dokładnie i tego mi zabrakło. Wtedy postanowiłam zrezygnować ze
szkoły baletowej. Zresztą co roku chciałam zrezygnować ze szkoły baletowej, ale
mama mnie jeszcze tak trzymała bo ten talent był i myślała, że w końcu mi
przejdzie…
B.K. Że się zanurzysz w balecie.
A.B. Tak, ale to się nie stało. i tak się zbuntowałam, że potem przez dobrych kilka
lat nie chodziłam na kompletnie żadne zajęcia – bo mi się to źle kojarzyło. Do
tańca wróciłam dopiero na studiach, rzeczywiście wtedy do hip hopu… i do tańca
towarzyskiego też, zaczęłam próbować różne formy.
B.K. Ale fajnie!
A.B. Byłam już młodą kobietą – w tym tańcu mogłam się wyrazić, odnaleźć trochę kobiecości, odnaleźć się z partnerem, bo hip hop nie uwalnia takich części
kobiecych. Do takiego tańca, który teraz prowadzę zajęcia Let’s Dance – czyli
taniec bez granic to właśnie chodzi o to w tym żeby poczuć tą pasję, żeby poczuć
jak to wychodzi z trzewi.
B.K. Jak ja to lubię! Trzewia uwielbiam, że w trzewiach mamy drugi mózg.
A.B. i że jest to intuicyjne i ja tańczę bo mi to sprawia przyjemność. Tańczę dla
siebie i wykonuję jakiś ruch nie po to żeby on jakoś wyglądał.
B.K. i nie jest skierowany z zewnątrz?
A.B. Tak, tylko ze środka. On wyraża mnie takiego jakim jestem dzisiaj. Jutro
mogę być w innym ruchu bo jutro będzie mnie wyrażał inny ruch i to wtedy
można wziąć ze sobą i wykorzystać w każdym obszarze życia i tańca. My się wyrażamy w ruchu – cały czas się poruszamy, oddychamy i wtedy też inaczej chodzimy, inaczej myślimy o sobie bo zespalamy się ze swoim ciałem, kiedy powtarzamy jakiś ruch tylko i wyłącznie tak jak ktoś nam to pokaże.
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B.K. Mechanicznie.
A.B. To on jest czysto techniczny i może przestać sprawiać przyjemność, bo nie
ma tam mnie w tym ruchu.
B.K. Jest taki pusty
A.B. i to, co chcę pokazać dzieciakom to to, żeby szukały siebie i swojej formy
wyrazu, bo koniec w końców 10 tancerzy będzie tańczyło ten sam ruch to i każdy
będzie inny, bo każdy z nas jest inny. i każdy z nas będzie wyrażał inne emocje,
bo myśli o czymś innym, muzyka inaczej na niego działa w danym momencie. i
o to chodzi w tym czego ja cały czas szukałam, żeby wyrazić siebie w tańcu i potem w życiu.
B.K. a jak doszłaś do tego co teraz tańczysz? Powiedziałaś, że na studiach
wróciłaś i zaczęłaś tańczyć hip hop,
a teraz to jest zupełnie inny rodzaj
tańca i jest daleki od hip hopu.
A.B. Tak, bo cały czas nie czułam. Kiedy
pierwszy raz – u mnie akurat były to
bębny szamańskie – chciałam medytować aktywnie czyli w ruchu. Przez to, że
tyle tańczyłam w przeszłości pomimo, że tańczyłam to sama to były ruchy, które
miały być fajne. Nikt na mnie nie patrzył, ale czułam że musi to być ruch, który
będzie wyglądał dobrze i zajęło mi to chyba pół godziny żeby po prostu puścić
i zacząć wykonywać ruchy, które może były nie składne, ale wynikały z mojej
potrzeby chwili – chęć by opuścić luźno ramiona albo trząść się całym ciałem.
Myślę, że zobaczyłam, że sprawia mi to taką frajdę. Nazywam to tańcem dziecka.
Małe dziecko jak tańczy to całym sobą się wyraża i nie przejmuje się tym co robi.
Ono po prostu jest w ruchu. Gdy jest muzyka i dziecko ma ochotę się kręcić to się
kręci, ma ochotę się położyć na podłogę to się kładzie, ma ochotę rzucić ręce do
góry to to robi i to jest ten taniec intuicyjny – to jest ten taniec dziecka. Tylko
potem zaczynamy go obserwować i łączyć z emocjami jakie mamy i co w danym
momencie czujemy, jak się ruszamy i to doprowadza do tego że któregoś dnia
tańczymy intuicyjnie przez godzinę nawet półtorej. Wychodzą z emocje, które są
w człowieku gdzieś bardzo głęboko – jak ukrywamy gdzieś jakiś smutek to np.
możemy zacząć płakać.
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B.K. Czyli uruchamia podświadomość?
A.B. Tak. Tak dokładnie, to jest takie popadanie w trans taneczny, hipnotyczny,
hipnotyzujemy się sami więc to jest dla mnie taka medytacja w ruchu aktywna,
która pomaga nam się uruchomić, często jest też to że ludzie są sztywni, że właśnie
tam gdzie mają jakieś blokady to nie chcą wykonywać jakiegoś ruchu. Moja rola
w tym jest żeby uruchomić jakąś część ciała – na początku dać jakiś bodziec do
tego ruchu. Ciężko jest tak, sama widziałam jak na początku było mi ciężko wykonywać ruch taki, który ja chcę wykonywać.
B.K. Znaczy znaleźć ruch który chcę, poczuć to?
A.B. Tak, tak, który czuję. Który chcę i w danym momencie nie przejmuję się jak
to wygląda. Który przejmuje ciało a nie głowa -wyciągnięty z podświadomości.
B.K. Wszystko tak naprawdę co zostało zepchane…. Nie byłabym sobą gdybym nie
spytała o Twoją przygodę z You Can Dance – co ona Ci dała? Tak jak z perspektywy teraz patrzysz? Czym była w kawałku Twojego życia tanecznego?
A.B. To co mi się podobało najbardziej to to, że spotkałam nagle mnóstwo ludzi,
którzy robią bardzo różne rzeczy, ale łączyło ich jedno – miłość do tańca i wyrażanie siebie w ruchu. i to było niesamowite. To że byli ludzie z różnych środowisk: ze szkół baletowych, szkół akrobatycznych z hiphopowych i wszyscy mówiliśmy jednak jednym językiem, bo chcieliśmy wyrażać nasze emocje w tańcu. Kiedy
zaczęliśmy się dzielić bo musieliśmy różne rzeczy tańczyć w You Can Dance, fajne
było wychodzenie ze swojej strefy komfortu, z tego w tym w czym jestem dobry.
Okazało się, że hiphopowiec, który tańczy nagle sambę, może się też poczuć w tym
dobrze, też mu to sprawia przyjemność!
B.K. Fajne i ile mu się wtedy robi nowych połączeń neuronalnych, bo robi się coś do
czego jego ciało nie jest przyzwyczajone i głowa zaczyna pracować w przestrzeniach, choreografii, w krokach, w oswojeniu ciała do których wcześniej nie było
przyzwyczajone.
A.B. To pozwoli wychodzić ze swojej strefy komfortu i to jest fajne też w życiu, bo
sprawia, że jesteśmy kreatywni i przenosimy wszystko potem do swoich obszarów.
i tak zawsze do nich wracamy ponieważ są one są nasze, są najbliżej nas i dzięki
temu, że uczymy się czegoś nowego wychodzimy z boku to możemy to potem
wykorzystać w tej technice tańca, w której tańczymy. i nagle ludzie mieli dużo
pomysłów, jak to wykorzystywać, tak się też tworzy teatr czy to choreografie
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taneczne. Trzeba czerpać skądś inspiracje i to jest fajne. Dzieląc się swoimi doświadczeniami tanecznymi i poświęcając trochę czasu, i energii na to żeby nauczyć
się czegoś nowego czerpiemy z tego kreatywność.
B.K. Jak długo czasowo szukałaś swojego wyrazu tanecznego?
A.B. Powiedziałabym, że 30 lat musiałam zatoczyć koło.
B.K. Wiesz czemu pytam, bo nasz kurs
na

skrzydłach

pasji

w tym

kursie

chcemy pokazać rodzicom, że to nie jest
także do 4, 3, 5 roku życia wszystko
znajdziesz, czasami jest tak, że rodzice
mówią no ale on/ona dwa, trzy lata
tańczy albo już 5 lat chodzi na piłkę.
OK, gra i już bardzo dobrze mu idzie albo uprawia boks, chodzi na judo, gra
w szachy robi coś z pasją, a nagle mu się odmieniło i rodzice strasznie się boją,
że oni muszą stanąć, przypilnować, przykręcić śrubę bo dziecku coś nie wychodzi.
A.B. No tak było z moją mamą. Wdziała to, że bardzo dobrze mi idzie w tym
tańcu klasycznym, że tańczę już w operze jako najmłodsza tancerka, że jadę na
konkurs ogólnopolski , ale to mnie właśnie zniechęciło do tego tańca. a gdyby mi
mama wtedy odpuściła i pozwoliła żebym chociaż na chwilę uciekła z tej swojej
strefy i spróbowała czegoś innego to podejrzewam, że i tak bym do niej wróciła
tylko z inną energią i z otwarciem na tą przestrzeń i wiedziała bym czego rzeczywiście szukam w tym tańcu. Czego ja chcę i co mi daje przyjemność w tym
tańcu, a co mi jej nie daje. Miałabym możliwość sama zobaczyć co jest dla mnie
dobre. i myślę że jeszcze dzieci w tak szybkim tempie się zmieniają, bo już powiedzmy od 25 roku życia tak bardzo nie przeskakujemy bo jesteśmy ukształtowani, a dzieci dopiero się kształtują i one jak najbardziej mają prawo do zmiany
i próbowania wszystkiego. Jeśli tego nie zrobią to mogą potem cały czas będzie się
ciągnąć to że nie spróbowały czegoś, czego chciały, co czuły w danym momencie.
Tak samo miałam kiedy chciałam ściąć włosy, miałam piękne długie blond włosy
jako dziecko ale poczułam że chcę je ściąć wyglądałam jak chłopczyk, ale się z tym
czułam super, bo chciałam to zrobić, fajnie że mi mama pozwoliła na to. Niby
taka głupota ale sprawiła mi wiele radości, tak ja się wyrażam przez swój wygląd
i miałam na to ochotę no to to zrobiłam. Więc wydaje mi się, że bardzo ważne
jest to żeby słuchać tego podszeptu, żeby wierzyć dzieciom w te ich podszepty.
www.akademiamajkijezowskiej.com 20

B.K. Nam dorosłym czasami się wydaje że my wiemy lepiej, że żyjemy dłużej na
świecie, że przeszliśmy dużo, mało tego jak widzimy, że dziecko ma w danej przestrzeni talent bo mamy poczucie odpowiedzialności za ten talent aby go nie zmarnować. a to jest wręcz paradoksalne że my niby uruchamiając determinację tłamsimy go i zmieniamy rzeczy bieg.
A.B. Tak.

B.K. Co Ci daje pasja w życiu?
A.B. Radość, spełnienie. Czuję że jestem na właściwym miejscu, że się nie męczę
z każdym dniem w życiu, tylko robię coś co sprawia mi przyjemność i chyba o to
w życiu chodzi – żeby było przyjemnie i żebym nie musiała się zmuszać żeby wstać
z łóżka, tylko chce rozpocząć kolejny dzień, robię coś gdzie czuję się pełna, wolna
i szczęśliwa.
Na Skrzydłach Pasji
B.K. Skąd czerpiesz energię życiową?
A.B. Od ludzi, innych bo jestem typem, który właśnie potrzebuje przebywać
z ludźmi i wymieniać się z nimi energią. Kiedy widzę uśmiech na twarzy drugiego
człowieka, w tym co robimy razem, w tym że się dzielimy swoją obecnością,
w tym że się dzielimy swoim doświadczeniem – to to mi się podoba najbardziej.
B.K. Jesteś teraz po czterech dniach obecności na obozie tanecznym w szkole tańca
i pracy z dzieciakami, co Ci daje przebywanie z nimi, tańczenie z nimi?
A.B. Dzieci rzeczywiście chłoną wszystko co się dookoła nich dzieje a kiedy się
obserwuje dzieci w tańcu, to jak się wyrażają, jak się budzą w nich różnego rodzaju
emocje, bo w dorosłych ludziach już tego nie widzimy na co dzień, ukrywają to.
B.K. Pochowane jest…
A.B. Są emocje, a w dzieciach wszystko jest jak na tacy, chociaż nie zawsze to jest
takie łatwe. Ale jak się już z nimi tańczy przez te cztery dni to one się otwierają
przede mną, przed sobą nawzajem i przed samymi sobą. Więc patrzę na to jak
lubią się uczyć nowych rzeczy, jak sprawia im radość to że mogą się kształcić, że
to nie jest wymuszone, że to jest autentyczna radość. One czerpią od kogoś coś,
każdy z nas tu jest inny i potem to łączą i są inne już nie tylko na sali tanecznej,
są inne na korytarzu, w trakcie jedzenia obiadu bo czegoś nowego się nauczyły.
Dostały mnóstwo informacji na różny temat, swego ciała, siebie samych, swojego
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zachowania… i z dnia na dzień widzę, że dzieciaki są inne. Rzeczywiście to co się
dzieje ma nich duży wpływ tym bardziej, że chłoną i się uczą nowych rzeczy i to
jeszcze związanych z ciałem, to nowa informacja tylko to jest w nich autentyczna
zmiana.
B.K. Zapytam się w imieniu rodziców. Jak
wspomagać dzieci w realizacji pasji, co
byś im powiedziała?
A.B. Przede wszystkim ich słuchać. Być
otwartym na ich potrzeby, na ich prawdę
bo one rzeczywiście czują, wiedzą co im
sprawia przyjemność a co im nie sprawia
przyjemności, czy się czują z tym źle, czy się czyją z tym dobrze i po prostu ich
słuchać. To jest chyba najważniejsze, nie myśleć swoimi szablonami, schematami
tego co nam się wydaje co byłoby dla nich najlepsze, tylko być otwartym na ich
potrzeby
B.K. Pięknie powiedziane słuchać, ale też i chyba słyszeć.
A.B. Słyszeć, nie przerabiać tego przez swoje filtry.
B.K. Aczkolwiek mądre są…
A.B. Ale dzieciaki muszą same czegoś doświadczyć, no niestety najlepiej się uczymy
przez doświadczenie. Czasami my możemy wiedzieć jak coś się skończy, chociaż
też możemy się mylić, ale niech dzieci tego doświadczą. Niech zobaczą, nawet jak
ma tak być że wrócą, zatoczą koło ale to wtedy będą wiedziały że coś autentycznie
chcą.
B.K. i te koło też jest po coś.
A.B. Koło jest po coś, żeby one mogły sprawdzić jakie są ich faktyczne potrzeby.
Jednak wcześniej muszą czegoś dotknąć, czegoś spróbować żeby wiedzieć.
B.K. Dziękuję Ci bardzo!
A.B. Dziękuję Ci Kaczuszko.
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Horror czwartoklasisty…
i niestety nie tylko jego!
•

Proszę Pani nie mogę przyjść dziś na tańce, bo muszę się uczyć.

•

Proszę Pani mnie dziś nie będzie, bo jutro mam 3 sprawdziany.

•

Proszę Pani nie mogę tańczyć dopóki nie poprawię oceń.

•

Proszę Pani za słabe oceny w szkole mam karę i nie mogę przychodzić na
zajęcia.

•

Proszę Panią nie będę dzisiaj na zajęciach, bo muszę odrobić zadania
domowe i przygotować się do sprawdzianów.

Właśnie jestem świadkiem, jak będąc w podstawówce moi tańczący podopieczni
są traktowani jakby byli od razu na „studiach”. Jak ich pasje i poczucie własnej
wartości zostaje niszczone przez system szkolny. Jak ich potencjał i dziecięca
radość gasną w obliczu wygórowanych i nadludzkich oczekiwań.
Od kilkunastu lat prowadzę zajęcia taneczne dla
dzieci w wieku od 3 do 103 lat. Zauważyłam,
że kiedy Przedszkolak wykazuje chęć i zdolność
do

tańca,

rodzice

zapisują

dodatkowe

i wspierają

wszystkim

w czym

go

swoje

na

zajęcia

dziecko

przejawia

we

talent

i zainteresowanie. Kiedy kilka lat później talent
się rozwija i zdolność dziecka przeradza się w pasję, a w szkole np. z matematyki
dziecko uczy się ledwo na 3, to wówczas rodzice zakazują

pielęgnowania pasji

i posyłają dziecko na korepetycje z matematyki!
Mam wrażenie, że w obecnych czasach oczekiwania szkolne są ponad ludzkie
i ponad dziecięce siły. Każdy z nauczycieli uważa że to jego przedmiot jest
najważniejszy. Zadaje, odpytuje, ocenia, wymaga, a czy też konsultuje z innymi
nauczycielami ilość prac domowych, sprawdzianów, kartkówek? Nie wiem, pytam,
może Wy wiecie?
Zdarzyło mi się nawet usłyszeć, że dzieci dostają niemożliwe do zrobienia w domu
zadanie, wymagające posiadania mikroskopu… Pani nie doczytała w materiałach,
że mikroskop jest potrzebny. Więc zadanie zadała ale nie doczytała?!
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6/7 godzin w szkole, 2/3 godziny w domu nad lekcjami daje ok 9 godzin dziennie
nauki, to więcej niż etat!
A gdzie czas na dzieciństwo? Na hobby, na
rozwijanie pasji i talentów? Gdzie budowanie
relacji i społecznej odpowiedzialności. Serce mi
pęka, kiedy przychodzą do mnie te smutne
oczyska i tłumaczą dlaczego nie było ich na
tańcach….
Dziś z perspektywy czasu wiem, że to właśnie moja pasja ukształtowała mnie
i dała

gigantycznie

życiową wartość,

wartą

więcej

niż

wszystkie

szkolne

przedmioty razem wzięte!
Przyjaźnie, wspomnienia, wsparcie, rozwój, dyscyplinę, zorganizowanie, odwagę,
szacunek, niezłomność, siłę, miłość, szczęście, spełnienie, radość, doświadczenia,
ukojenie, ŻYCIE!
P.S. Po napisaniu tego artykułu postanowiłam coś z tym fantem zrobić. i dla
wszystkich rodziców dzieci z pasją stworzyłam UNIKATOWY Kurs OnLine „Na
Skrzydłach Pasji – Czyli jak wykorzystać wewnętrzne zainteresowania swojego
dziecka, aby osiągnęło ono sukces w szkole i
w życiu”
Pokazuję w nim, jak radzić sobie z natłokiem
zadań domowych. Jak nie zwariować, kiedy
wszystkiego

jest

za

dużo!

Jak

rozmawiać

z dzieckiem, aby wspierać je w pasji. Jak przy
tym wszystkim, nie zgubić siebie! Sprawdź
w czym może pomóc Ci ten kurs. Kliknij link:
www.akademiamajkijezowskiej.com/naskrzydlach-pasji/, a przeniesiesz się do strony
z opisem kursu!
AUTOR: Asia Bąk
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Drogi Rodzicu!
To już wszystko co dziś dla Ciebie przygotowałyśmy. Wierzymy jednak, że
rozbudziłyśmy Twój apetyt na wiedzę i inspiracje! a te znajdziesz nie tylko na
naszej stronie.
SUBSKRYBUJ

nasz

kanał

na

YouTube

oraz

OBSERWUJ

nas

w mediach

społecznościowych.
www.instagram.com/akademiamajkijezowskiej/
www.facebook.com/www.akademiamajkijezowskiej/
www.akademiamajkijezowskiej.com
www.youtube.com/channel/UC-b9SxEpMJrmarGt43N1M9g
Odwiedź również nasz sklep pełen webinarów i szkoleń dla Rodziców, Nauczycieli
i… nie tylko:
https://sklep.majkijezowskiej.com/

Beata Kaczor, Asia Bąk, Majka Jeżowska
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Z estaw gier

to innowacja na polskim rynku.
To jedyny zestaw gier do budowania
siły mentalnej dzieci i dorosłych oraz
do pracy z emocjami i uczuciami
w jednym.

4 gry |
certyfikat |
2 szkolenia online |
materiały dydaktyczne |
książka

zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
lub wejdź na stronę
www.odpornimentalnie.pl

